
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH  
ĐÓN TIẾP ĐOÀN TỔNG LÃNH SỰ CUBA  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
Nhân chuyến công tác của ông Roberto Banos Garcia  – Bác sĩ trưởng đoàn Cuba tại các 

tỉnh thành phía Nam, sáng ngày 13/04/2021, đoàn công tác Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM do 
bà Indira López Argũelles, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP. HCM làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm 
và làm việc tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (ĐHYKPNT). 

 
Đón tiếp và làm việc với đoàn có PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp, Phó hiệu trưởng phụ 

trách nhà trường; TS.BS. Nguyễn Ngọc Vân Phương, Phó Phòng Hợp Tác Quốc Tế và các chuyên 
viên của Phòng. Mở đầu cho buổi gặp gỡ, PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp đã gửi lời chào mừng 
nồng nhiệt đến đoàn công tác và qua đó giới thiệu tổng quan về trường ĐHYKPNT và chia sẻ về 
chiến lược phát triển của nhà trường trở thành Đại học Sức khỏe trong thời gian tới. Đồng thời, 
PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp cũng gửi lời cảm ơn trân trọng đối với sự ủng hộ, hỗ trợ từ phía 
Lãnh sự Cuba và các cơ quan hữu nghị đối với mối  quan hệ hợp tác giữa trường ĐHYKPNT và 
trường Đại học Y khoa Cienfuegos, Cuba.  

 



 
 
Thay mặt đoàn công tác, bà Indira López Argũelles đã bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được 

đến thăm và làm việc với trường ĐHYKPNT. Tiếp lời bà tổng lãnh sự, ông Roberto Banos Garcia 
giới thiệu các thông tin về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực Y khoa và nghiên cứu giữa các viện, 
trường phía Việt Nam với các viện, trường Cuba. Trong đó có các hoạt động trao đổi học thuật, 
công tác chuyên môn, trao đổi cán bộ và sinh viên.  Đoàn Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM mong 
muốn trường ĐHYKPNT và trường Đại học y khoa Cienfuegos, Cuba sớm kí thỏa thuận hợp tác 
và thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp, bền vững trên mọi phương diện. 

 
Trường ĐHYKPNT đặc biệt coi trọng mối quan hệ hợp tác với các trường, viện, đối tác 

của Cuba. Chính vì vậy, PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp đã đề nghị phía Cuba hợp tác toàn diện 
với nhà trường trên 4 lĩnh vực đào tạo hàn lâm, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ y tế và tổ 
chức hội nghị, hội thảo trong thời gian tới. Khởi đầu cho việc hợp tác này, Phó hiệu trưởng phụ 
trách nhà trường đã đề nghị phía đối tác hỗ trợ trong công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực về Y học gia đình nhằm phát triển, củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
người dân của TP.HCM nói riêng và người dân của cả nước nói chung.  

Buổi làm việc kết thúc trong không khí phấn khởi và tin tưởng một sự hợp tác tốt đẹp, gắn 
bó trong tương lai. 

 


