
Ngày 28/6/2022 đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa 4 đơn vị gồm có: Trường Đại học Y Dược,
Bệnh viện E, tổ chức Học Mãi và Bệnh viện Hoàng gia Sydney, Úc (North Shore Royal Hospital,
Sydney University, Khu Y tế Bắc Sydney). Cụ thể, từ ngày 27/6 – 2/7/2022 đoàn công tác của Trường
Đại học Y Dược, Bệnh viện E, tổ chức Học Mãi đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Sydney
(Úc) và Khu Y tế Bắc Sydney. 

Đại diện đoàn công tác về phía Trường Đại học Y Dược có GS.TS Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng,
GS.TS Đặng Văn Dương - Trưởng bộ môn Bệnh học. Về phía Bệnh viện E có TS. BS Nguyễn
Công Hựu - Giám đốc Bệnh viện, TS. BS Trần Đắc Đại - Trưởng khoa Tim trẻ em cùng đại diện
tổ chức Học Mãi. Đoàn công tác đã dự lễ kỷ niệm 21 năm thành lập tổ chức Học Mãi, đến thăm
Bệnh viện Westmead Children’s và tham gia báo cáo khoa học tại Bệnh viện Hoàng Gia Úc.
Trong khuôn khổ chuyến công tác đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa 4 đơn vị Trường
Đại học Y Dược, Bệnh viện E, tổ chức Học Mãi và Bệnh viện Hoàng gia Sydney Úc (Khu Y tế Bắc
Sydney) trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Y tế Bang New South Wales, Tổng lãnh sự quán
Việt Nam tại Sydney, các đồng nghiệp tổ chức tham gia ký kết. 

Biên bản ghi nhớ hướng đến triển khai nội dung hợp tác trong nghiên cứu, liên kết đào tạo và
trao đổi sinh viên, học thuật giữa các bệnh viện với cam kết hỗ trợ từ tổ chức Học Mãi, Bệnh
viện Hoàng gia Sydney. GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược hy vọng rằng
thông qua việc hợp tác này hai bên sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ y tế trẻ của Nhà
trường và Bệnh viện E có cơ hội tham gia trao đổi, học tập kinh nghiệm kết hợp nghiên cứu
cùng các chuyên gia y tế hàng đầu tại Úc. Đồng thời, Giáo sư Thành tin rằng trong thời gian
tới các đơn vị ký bản ghi nhớ sẽ tiếp tục triển khai những dự án nghiên cứu chuyên sâu về
các lĩnh vực liên quan. 

Đại diện Khu y tế Bắc Sydney, Giám đốc điều hành, bà Deb Willcox, vui mừng bày tỏ sự tin
tưởng vào hoạt động hợp tác giữa 4 đơn vị và mong rằng đây sẽ là hợp tác lâu dài, liên tục.
Buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đã diễn ra thành công, tốt đẹp trong không khí cởi mở,
thắm tình hữu nghị. 

KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, BỆNH VIỆN E, TỔ CHỨC HỌC MÃI 

VÀ BỆNH VIỆN HOÀNG GIA SYDNEY, ÚC
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