
Sáng ngày 20/7/2022, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
(ĐHKHXH&NV) PGS.TS Đào Thanh Trường đã chủ trì lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa trường với
Bệnh viện E. Cùng dự có lãnh đạo một số phòng ban, Khoa phụ trách chuyên môn của Nhà
trường. Về phía Bệnh viện E có TS. Bác sĩ Nguyễn Công Hựu (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện
E) và lãnh đạo một số đơn vị trong Bệnh viện E. 

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đào Thanh Trường đã cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của bệnh viện E đối
với trường ĐHKHXH&NV trong thời gian qua, đặc biệt là tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và
sinh viên nhà trường được tiêm vắc-xin phòng covid 19 đầy đủ, đúng tiến độ. Lễ kí kết biên bản
ghi nhớ ngày hôm nay chính là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở pháp lí cho những hợp tác lâu
dài, hiệu quả giữa hai bên trong thời gian tới. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện E, TS. Bác sĩ
Nguyễn Công Hựu một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của văn bản hợp tác giữa hai bên,
kỳ vọng hợp tác giữa Nhà trường và Bệnh viện E trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng và sức khỏe
tâm thần sẽ mang lại lợi ích thiết thực không chỉ cho cán bộ của hai đơn vị, mà còn góp phần
vào quá trình điều trị, phục hồi của bệnh nhân, cũng như cơ hội thực tập, tiếp cận thực tế của
các em sinh viên trong Trường. 

Kết luận buổi làm việc, PGS.TS Đào Thanh Trường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của
Ban Lãnh đạo Bệnh viện E đã dành cho Nhà trường và cam kết sẽ triển khai ngay các hoạt
động, dự án hợp tác cụ thể nhằm gia tăng nguồn lực của hai đơn vị và mang lại nhiều giá trị
cho cộng đồng, cho xã hội. Chi tiết xem tại đây.
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