
Thưa bác sĩ Bartkiewicz, 
Thưa các đồng nghiệp, 

Thưa quý vị quan khách, 
Các bạn sinh viên tốt nghiệp thân mến, 

Hôm nay, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là ngày của các Bạn. Các Bạn vừa nhận được Bằng Tốt 
nghiệp Bác sĩ Y khoa và từ giờ này, Các Bạn sẽ là đồng nghiệp mới của chúng tôi. Do đó, tôi muốn 
được gởi lời chào mừng nồng nhiệt đến các Bạn một lần nữa trong trong vai trò mới này. 

Trong bài phát biểu này hãy cho phép tôi gọi các Bạn là sinh viên tốt nghiệp giống như là các Bạn đã 
đến với tôi từ lúc đầu cho đến ngày hôm nay. 

Các Bạn sinh viên tốt nghiệp thân mến, 

Hôm nay là một ngày rất nhiều cảm xúc đối với bạn và có lẽ cũng cho tất cả chúng ta, những người  
thuộc Khoa Y Việt Đức (VGFM). Các Đồng nghiệp phát biểu trước tôi đã nói tất cả mọi điều về các Bạn 
và tôi rất vui khi được phép nói lời cuối cho ngày lễ hôm nay để có thể bày tỏ sự tôn trọng của cá 
nhân tôi với các Bạn. Vâng, đó là một sự tôn trọng lớn đối với thành tích tuyệt vời mà các Bạn đã đạt 
được cho tới ngày hôm nay. 

Các Bạn đã học y khoa theo quy trình giảng dạy của Đại học Y Khoa Johannes Gutenberg Mainz bằng 
tiếng Việt, tiếng Anh và cuối cùng bằng tiếng Đức và đã vượt qua tất cả các kỳ thi quốc gia của Viện 
Khảo Thí Y Dược Quốc Gia CHLB. Đức (IMPP) như sinh viên y khoa Đức trong thời gian học bình 
thường là 6 năm và 3 tháng. Đó là một sự kiện hết sức tuyệt vời! Tôi xin thay mặt cho Khoa Y Việt 
Đức, và cũng xin cũng thay mặt cho tất cả các khách mời có mặt tại đây ngày hôm nay chúc mừng các 
Bạn một lần nữa.  

Tuy nhiên, để các Bạn có được kết quả ngày hôm nay, điều chắc chắn không thể không nhắc đến 
chính là các nỗ lực hết mình của các Thầy, Cô trong Ban Giảng Huấn, những người đã hết lòng đồng 
hành với sinh viên, trong đó có các Bạn, trên bước đường phát triển của Khoa Y Việt-Đức. Chúng ta 
trân trọng ghi nhận điều này. Và, thay mặt cho Khoa Y Việt Đức, thay mặt cho GS Georg Kneissl – 
Trưởng Khoa và GS. Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, tôi xin 
gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các Giảng Viên đã tham gia với Khoa Y Việt-Đức từ phía Việt 
Nam, chủ yếu là Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, và từ phía Đức, chủ yếu là Đại học Y Khoa Mainz.  

Qua bài phát biểu này, tôi cũng muốn nhắc đến Giáo sư Ulrich Förstermann, Giám đốc khoa học của 
Đại học Y Khoa Mainz, dự định có mặt ở đây hôm nay, nhưng bởi bị bệnh bất ngờ nên đã không thể 
đến dự. Từ nơi đây, chúng tôi chúc Ông sức khỏe và mau hồi phục. 

Tôi cũng muốn nhắc đến Giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám Đốc Sở Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, một 
trong những thành viên sáng lập Khoa Y Việt Đức, ngày hôm nay cũng không thể có mặt để chào 
mừng các Tân Bác Sĩ đầu tiên cùa Khoa Y Việt Đức.  Với trách nhiệm là người lãnh đạo chương trình 
phòng chống dịch COVID-19, Ông đã không thể rời TP.  Hồ Chí Minh trong thời gian này được. Chúng 
tôi rất tiếc đã không được tiếp đón Ông tại đây. Từ đây, chúng tôi chúc Ông nhiều thành công trong  
nhiệm vụ rất khó khăn này. 

Tôi cũng muốn nhắc đến sự hỗ trợ nhiệt tình trong giảng dạy từ các Giảng viên của Đại học Y khoa 
Hannover,  Đại học Y khoa Charité Berlin, Đại học Y khoa Göttingen và từ các bác sĩ lâm sàng của các 
Bệnh Viện khác nhau trên nước Đức. Một số các đồng nghiệp vừa được nhắc đến hiện cũng đang có 
mặt ở đây với chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin gởi lời chào đón nồng nhiệt đến tất cả các Bạn từ đây 
và cảm ơn các Bạn rất nhiều vì những nỗ lực giúp đỡ của các Bạn. 



Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Bệnh Viện thành phố Braunschweig, đối tác hợp tác của chúng tôi, cũng 
như Bệnh Viện Wolfsburg, Bệnh Viện Wolfenbüttel và Bệnh viện Nữ công tước Elisabeth ở 
Braunschweig đã triển khai “Năm Thực Hành“ cho sinh viên của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn 
TS. BS. Thomas Bartkiewicz, giám đốc Bệnh Viện thành phố Braunschweig, TS. BS. Wolfgang 
Harringer, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim và Giáo sư Wilfried Bautsch, Phó Giám đốc Y khoa của Bệnh 
Viện thành phố Braunschweig, Giáo sư Matthias Menzel, Giám đốc Y khoa của Bệnh Viện thành phố 
Wolfsburg, Giáo sư Dirk Hausmann, Giám đốc Y khoa của Bệnh Viện thành phố Wolfenbüttels, và 
Tiến sĩ Hinrich Köhler của Bệnh viện Nữ công tước Elisabeth Braunschweig đã hết lòng hỗ trợ trong 
đào tạo và chăm sóc cho các sinh viên của chúng tôi. 

Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn đến Tiến sĩ Martin Hendelmeier của Viện Khảo Thí Y Dược Quốc Gia Đức 
(IMPP) tại Mainz. Vì trên thực tế, đây là lần đầu tiên, với sự hỗ trợ của IMPP, Khoa Y Việt-Đức đã có 
thể thiết lập một qui trình đánh giá đào tạo y khoa theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam. 

Lời chào rất đặc biệt của chúng tôi xin được gửi đến Phó Chủ tịch của Hiệp Hội Bác Sĩ Tiểu Bang 
Niedersachsen, Bà Marion Renneberg. Sự hiện diện của Bà là một vinh dự lớn cho chúng tôi. Bà đã 
đồng hành và hỗ trợ dự án liên kết đào tạo của Khoa Y Việt Đức từ rất sớm. Trong suốt năm qua, các 
khóa đào tạo y khoa thường xuyên hàng tháng dành cho sinh viên của Khoa Y Việt Đức đã diễn ra tại 
“Ngôi nhà Bác Sĩ“ ở Braunschweig dưới sự hỗ trợ của Hiệp Hội Bác Sĩ của Tiểu Bang Niedersachsen. 
Bà Renneberg thân mến, một lần nữa xin được cảm ơn Bà rất nhiều. 

Chúng tôi ghi nhận hôm nay cũng có rất nhiều quan khách đến từ Việt Nam. Phần lớn Quí khách là 
cha mẹ và người thân của sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi. Tôi cũng xin được chúc mừng quý 
Khách về sự kiện đặc biệt này. 

Cuối cùng, tôi chúc các Bạn sinh viên tốt nghiệp tất cả những điều tốt nhất cho tương lai và tiếp tục 
thành công! 

Xin cảm ơn sự quan tâm của Quý Vị và các Bạn! 

Braunschweig, ngày 19.2.2020 
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