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THƯ NGỎ 

V/v Vận động tham dự Đêm nhạc giao lưu cựu sinh viên, học viên  

Chương trình học bổng khuyến học Dương Quang Trung  

Kỷ niệm 30 năm thành lập trường  

Năm 1989, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế Thành phố Hồ Chí 

Minh được thành lập với mục tiêu đào tạo Bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng và 

cũng là tiền thân của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngày nay. Năm 

2019 là năm ghi dấu 30 năm hình thành, phát triển và hội nhập của Trường Đại học 

Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đến nay, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đào tạo hàng nghìn bác sĩ, cán bộ y 

tế cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cho cả nước nói chung. Nhiều cựu sinh 

viên, học viên đã trở thành những tấm gương tiêu biểu, thành đạt ở khắp mọi nơi 

trong lĩnh vực y tế trong và ngoài nước.  

Đảng ủy – Ban giám hiệu, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã 

chọn tuần lễ từ ngày 2/5 đến ngày 7/5 hằng năm là "Tuần hội truyền thống Trường 

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch". Trong khuôn khổ tuần hội, Ban chủ nhiệm 

Câu lạc bộ Cựu Sinh viên, Học viên tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giao lưu và 

tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong thời gian 30 năm qua đêm giao lưu - 

văn nghệ truyền thống với chủ đề “HÀNH TRÌNH THỜI GIAN”: 

• Từ 18g00 đến 21g00 ngày thứ 7, 04 tháng 5 năm 2019  

• Tại Hội trường A, khu A1, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

số 02 đường Dương Quang Trung (số cũ: 86/2 Thành Thái), P.12, Q.10.  

• Đăng ký tham dự qua web: www.pnt.edu.vn  

Đêm giao lưu - văn nghệ cũng là nơi mà Cựu Sinh viên, Học viên nhà 

trường có dịp ngồi lại chia sẻ với nhau những kỷ niệm và những kinh nghiệm trong 

http://www.pnt.edu.vn/


suốt 30 năm hình thành và phát triển chung của nhà trường. Bên cạnh đó, Ban chủ 

nhiệm cũng tiếp tục tổ chức chương trình học bổng khuyến học Dương Quang 

Trung nhằm mục đích trao các suất học bổng cho các sinh viên, học sinh của 

trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt và để khen 

thưởng cho các đối tượng (sinh viên/học viên, cựu sinh viên/cựu học viên) có 

thành tích đặc biệt trong học tập và Nghiên cứu khoa học được Hội đồng Thi đua – 

khen thưởng của trường công nhận. Về lâu về dài, Quỹ này còn là nguồn tài lực để 

thực hiện các hoạt động xã hội cho cộng đồng trong và ngoài trường, trong và 

ngoài Thành phố.  

Trên tinh thần đó, Ban chủ nhiệm trân trọng kính mời các Chị , Anh, Em Cựu 

Sinh viên, Học viên của tất cả các chương trình đào tạo của nhà trường sắp xếp 

thời gian và công việc về trường tham dự đêm giao lưu – văn nghệ “HÀNH 

TRÌNH THỜI GIAN” với những thông tin cụ thể nêu trên.   

Rất mong các Anh/Chị sẽ cùng gởi thư ngỏ này để thông báo cho tất cả các Cựu 

Sinh viên, Học viên của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế Thành phố 

Hồ Chí Minh / Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Trân trọng./. 
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