Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính tại buổi gặp mặt
các Thầy thuốc tiêu biểu của ngành Y tế nhân dịp 60 năm ngày truyền thống ngành Y tế Việt Nam (27/2/2015)
H.E. Mr. Truong Tan Sang, President of Vietnam - congratulated Ass.Prof. Vu Dinh Chinh in meeting the typical physician
of the health sector on the occasion of 60th anniversary of the Vietnamese Physicians’ day (27, February, 2015)

Các giảng viên của Trường đạt giải tại Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học,
cao đẳng Y Dược Việt Nam (tháng 5/ 2014)
The School’s faculty participated in the Youth Science Conference of all Medical
universities & colleges in Vietnam (May, 2014)
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QUAN HỆ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều đơn vị, tổ chức
và trường Đại học trong khu vực và thế giới:

Trường có quan hệ hợp tác với một số trường Đại học:
- Trường Đại học Memorial Newfoundland (Canada) đào tạo nhân viên CSSKBĐ
- Trường Nijmegen (Hà Lan) đào tạo giáo viên và sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật y tế
- Trường Đại học Công nghệ Queensland (QUT) - Australia đào tạo giáo viên điều dưỡng từ xa
- Trường Đại học Điều dưỡng Quốc gia Nhật Bản (NCNJ) trao đổi sinh viên
- Trường Đại học khoa học ứng dụng Turku - Phần Lan: trao đổi giảng viên, sinh viên; tài liệu, vật liệu dạy học;
hợp tác nghiên cứu khoa học; đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam và Phần Lan đáp ứng yêu cầu của thị trường
lao động Phần Lan.
- Trường Trường Lycee - Voltaire Cộng hoà Pháp về đào tạo kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh và xạ trị liệu từ xa
(telemedicine).
- Trường Đại học tổng hợp nhân sinh, Học viện Waseda Nhật Bản về đào tạo điều dưỡng và phục hồi chức năng

Quan hệ hợp tác với một số tổ chức quốc tế:
•
•
•
•
•

Tổ chức Y tế thế giới (WHO)
Tổ chức LATTITUDE: cung cấp giáo viên tình nguyện dạy tiếng Anh cho giảng viên và sinh viên
Tổ chức Thày thuốc tình nguyện hải ngoại (HVO)
Chương trình Fulbright - Đại sứ quán Hoa Kỳ về cung cấp trợ giảng tiếng Anh
Tổ chức Epicentre Telework, Cộng hòa Pháp

Tham gia thực hiện các chương trình, dự án hợp tác

Bước đầu có hiệu quả, góp phần tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo và nâng cao năng lực
cho giảng viên, góp phần đáng kể cho việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.
• Dự án Đào tạo nhân viên CSSKBĐ cho 45 xã thuộc tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và TP. Hải Phòng (Việt Nam
- Canada)
• Dự án Phát triển hệ thống Y tế (Việt Nam - EC)
• Dự án Nâng cao chất lượng Đào tạo Điều dưỡng trình độ Đại học và Cao đẳng tại Việt Nam (Việt Nam - Hà
Lan)
• Dự án Nâng cao năng lực giảng dạy trong các trường Cao đẳng, Trung cấp y tế (Việt Nam - Hà Lan)
• Dự án Nâng cao Chất lượng đào tạo Điều dưỡng tại Việt Nam (Atlantic Philantrophy – QUT, Australia).
• Dự án Chương trình phát triển nguồn nhân lực Y tế (ADB)
Nhiều giảng viên được đi đào tạo, học tập tại nước ngoài như Canada, Hà Lan, Thụy ĐIển, Phần Lan, Thái
Lan, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Trung quốc, Malaysia, Singapore, Hàn quốc…

1. BS. Ponmeck Dalaloi Bộ trưởng Bộ Y tế
CHDNND Lào tới thăm
và làm việc với Trường
(tháng 9/2002)
Dr. Ponmeck Dalaloi,
Laos’ Minister of Health,
visited the shool
(September, 2002)
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Làm việc với chuyên gia Trường Đại học Kỹ thuật Queensland Australia về xây dựng chương trình đào tạo theo năng lực
Working with QUT’ experts about developing competency curriculum

PGS.TS. Vũ Đình Chính
tham gia hội thảo “Đổi mới chương trình
đào tạo Điều dưỡng tại Nhật Bản”
Assc. Prof. Vu Dinh Chinh
participated in the Renewing
Nursing Curriculum Workshop in Japan

INTERNATIONAL COOPERATION
The university set up co-operation with:

- Memorial Newfoundland University - Canada: training workers on the Primary Health care.
- HAN University - The Netherlands: training teachers and students for medical technical fields.
- Queensland University of Technology - Australia: training nursing teachers - distance training.
- National College of Nursing - Japan: exchanging students
- The Turku University of applied Science, Finland: exchanging lecturers and students, cooperation on researching and training medical human resourses for Vietnam and Finland.
- Lycee - Voltaire College, France: training of medical imaging techinician and radiology therapy (telemedicine).
- School of Human Science, Waseda University, Japan: Nursing and Physiotherapy/ Rehabilitation Education

Relationships with some international organizations:
•
•
•
•
•

World Health Organization
LATTITUDE Organization: provide voluntary teachers teaching English for lecturers & students
Health Volunteers Overseas (HVO)
Fulbright Program in Vietnam – Embassy of the United States about providing English teacher assistants
Epicentre Telework, France

Participating in implementing some projects:

• Project on training staff on Primary Health Care for 45 communes in Hai Duong, Hung Yen and

Hai Phong (Viet Nam - Canada)
• Health System Development Project: Training faculty and strengthening equipment for training
medical technician (Viet Nam - EC)
• Project on improving the quality of nurse training at university and college levels in Viet Nam (Viet Nam Netherlands)
• Teaching competence enhancement project at Medical College and Secondary (Viet Nam - Netherlands)
• Project on Nursing Education based on Competency (Atlantic Philantrophy - QUT, Australia).
• Project on Health Human Resourses Development (ADB project)
Many teachers were sent abroad for training and learning, such as to: Canada, Netherlands, Switzerland, Finland, Thailand, Australia, etc.
HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY
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Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
Nhật Bản tại Việt Nam
tới thăm và làm việc
tại Trường
Japanese Embasador visited
the school

Ký kết bản ghi nhớ hợp tác
giữa Trường Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương và Đại học
Tổng hợp Nhân sinh, Học viện
y khoa WASEDA, Nhật Bản
MOU signing with Waseda
University, Japan (2014)

Làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam tháng 1/2013
Working with the Australian Embasador (1/2013)
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TRAO ĐỔI SINH VIÊN (STUDENTS EXCHANGE)

Tổ chức thành công khóa thực tập quốc tế
năm 2015 cho các sinh viên trường Đại học
Công nghệ Queensland (QUT) Australia.
Organised the International Practice
for QUT students (July, 2015)

Sinh viên Trường Newcastle - Australia thực tập
về Dinh dưỡng - Tiết chế tại Trường và Bệnh viện
Students from Newcastle University - Australia prepared
for their final project on Nutrition and Dietetic

Đoàn giảng viên và Điều dưỡng Nhật Bản
đến tham quan, học tập và chia sẻ kinh nghiệm
tại Trường (tháng 7/2012)
Japanes lectures and nurses visited
and exchanged at HMTU (July, 2012)

Sinh viên Trường Lycée Voltaire (Pháp)
thực tập kỹ thuật hình ảnh tại trường
(Tháng 5/2011)
The students from Lycée Voltaire (France) practice about
medical imaging technology at HMTU (May, 2011)

Năm thứ năm liên tiếp
tổ chức thành công
khóa thực tập điều dưỡng
quốc tế cho sinh viên
trường đại học điều dưỡng
quốc gia Nhật Bản
The Fifth international nursing
practicum for NCNJ students
at HMTU (August, 2015)
HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY
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HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ( UNIVERSITY COUNCIL)
Ngày
24/12/2014
Bộ trưởng Bộ Y tế đã
ban hành Quyết định
số 5256/QĐ - BYT về
việc thành lập Hội đồng
Trường Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương nhiệm kỳ
2015 - 2020. Hội đồng
gồm 21 thành viên do
TTND.PGS.TS Vũ Đình
Chính đảm nhiệm chức
vụ Chủ tịch Hội đồng.
Đây là Hội đồng
Trường đầu tiên trong
khối các trường đại học
y dược công lập ở Việt
Nam. Hội đồng đã hoạch
định những định hướng
chiến lược quan trọng
thúc đẩy sự phát triển
của Nhà trường đồng
thời hoạt động của Hội
đồng là nhân tố quan
trọng góp phần bảo đảm
sự công khai, dân chủ,
minh bạch trong mọi lĩnh
vực hoạt động của Nhà
trường.
On 24th December
2014, Minister of Health
has promulgated Decision No 5256/QĐ - BYT
on the establishment of
Hai Duong Medical Technical University Council
period 2015 -2020. The
Council has 21 members
and Assc.Prof Vu Dinh
Chinh is the Chairman of
the Council. This is the
first University Council
in the groups of Public
Medical and Phamarcy
Universities. The Council has directed important strategies to push
the development of the
university. Moreover, the
Council is the important
factor to help ensure the
transparence, democracy, in all activities.
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TS Phạm Văn Tác - UV Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế
trao quyết định thành lập Hội đồng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương,
TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng (tháng 2/2015)
Dr. Pham Van Tac - Head of Personnel Department MOH gave the decision of council establishment,
Assoc.Prof Vu Dinh Chinh is the Chairman of University Council (Feb 2015)

TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính Chủ tịch Hội đồng Điều hành phiên họp thứ nhất
Assoc. Prof Vu Dinh Chinh - Chairman of Council Manage the first meeting

TS Đinh Thị Diệu Hằng - Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả hoạt động
của Nhà trường 6 tháng đầu năm 2015
Dr Dinh Thi Dieu Hang - Rector reported the results of activities in the first 6 months, 2015
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Toàn cảnh khu nhà điều hành, giảng đường thư viện và ký túc xá sinh viên (khu B)
Overview of Administration Building Area, Lecture halls, Library, Dormitory (Zone B)

CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT (TECHNOLOGY FACILITIES)
Khuôn viên chính của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có tổng diện tích gần 10 ha, được quy
hoạch thành 2 khu (QĐ 3781/QĐ-UB ngày 17/9/2003 của UBND tỉnh Hải Dương v/v giao đất và Quyết định
4036/QĐ-BYT ngày 31/10/2002 của Bộ trưởng BYT phê duyệt Dự án đầu tư XD cải tạo, mở rộng Trường
CĐKTYT1):
- Khu A: bao gồm Bệnh viện thực hành, Labo ATTP và khu thực hành
- Khu B: bao gồm Nhà hiệu bộ, ký túc xá sinh viên, Hệ thống giảng đường, thư viện, sân chơi, bãi tập.
The main campus of the university has the total area of nearly 10 ha, devided into 2 areas (decision No
3781/QĐ-UB on 17/9/2003 of Hai Duong‘s People Committee on the giving land & Decision 4036/QĐ-BYT
on 31/10/2002 of Minister of Health agreed the Project building, widening Medical Technical College No 1)
- Zone A: including Practical Hospital, Labo and practice area
- Zone B: including Administration, dormitory, lecture halls, library, playground

Tòa nhà giảng đường thư viện
Lecture halls & Library Building

HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY
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CƠ SỞ VẬT CHẤT
Là một trường đào tạo kỹ thuật nên Nhà trường đặc biệt chú ý đã tăng cường bổ sung nhiều máy móc, trang
thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy - học như máy siêu âm màu 4 chiều, máy xquang kỹ thuật số, máy xquang
chụp vú, máy nội soi dạ dày có kết nối camera, nội soi cổ tử cung, máy xét nghiệm hoá sinh tự động, máy xét
nghiệm huyết học 26 thông số, máy XN hoá miễn dịch phát quang, máy CT scanner 16 lát cắt, hệ thống định
danh nhóm máu và kháng thể, labo phục hình răng, labo xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm, Độc chất
học và Dinh dưỡng - Tiết chế, xét nghiệm sinh học phân tử, xây dựng 3 nhà ký túc xá 5 tầng có chỗ ở cho hơn
1000 sinh viên và 01 nhà điều hành; xây dựng thêm nhiều phòng học có trang bị phương tiện dạy học hiện
đại, đã đầu tư trang thiết bị cho giảng đường 300 chỗ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, máy chiếu cho
giảng đường tại Bệnh viện 7 - Quân khu 3 và mua sắm nhiều trang thiết bị hiện đại khác phục vụ đào tạo thực
hành chuyên ngành Trường đang đào tạo.

Khu ký túc xá sinh viên
Students’ contained dormitory

Phòng học có trang bị bảng thông minh
(Digital Board)

Phòng họp trực tuyến với các thiết bị Hội nghị truyền hình
Meeting room with teleconference facilities
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Máy gây mê, bàn mổ và mô hình
gây mê hồi sức kết nối máy tính
Anesthessia and ventilation apparatus
with PC control

Máy chụp cắt lớp vi tính
(CT Scanner)

Máy nội soi tai mũi họng
kết nối màn hình màu
ENT endoscoppy with colour screen

Máy siêu âm mầu 4D
4-D untrasound

Thực hành giải phẫu
Anatomy practice

Hệ thống định danh nhóm máu và kháng thể
System to classify blood groups

FACILITIES
As a professional education address, the university pays much attention to supplement modern apparatus
and equipment supporting for teaching & learning, such as: 4-D colour ultrasound apparatus, digital X-ray
apparatus, mammography, and endoscopies with camera, automatic biochemistry apparatus, 26-parameter
hematology testing, Food Hygiene & Safety, Toxicoloy Lab., Prosthodontic Lab., molecular biology; Has built
3 domitories for more than 1000 students; and supporting multimedia-audiovisual facilities for teaching &
learning; equipped audiovisual facilities for 300-seat lecture hall at Hai Duong general hospital, projectors
for No.7 – Military hospital and provided modern equipment for skills laboratory at the university.
HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY
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Thư viện mở và thư viện truyền thống với hơn 50.000 cuốn sách
The Open Library & Traditional library with more than 50,000 books

Phòng truy cập Internet dành cho sinh viên
Internet access for students

Phòng thực hành ngoại ngữ
The Foreign Language practice room

Phòng thực hành tin học
The informatics practice room

36

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG BỘ
VÀ CÁC TỔ CHỨC
QUẦN CHÚNG
Trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà
trường. Đảng bộ trường đã lãnh đạo, chỉ đạo,
tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc, toàn
diện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trên
các lĩnh vực với những chủ trương, giải pháp
thích hợp để nâng cao chất lượng dạy - học,
tập trung phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên,
xây dựng cơ sở vật chất theo hướng chuẩn
hoá, hiện đại hoá, đổi mới phương pháp quản
lý, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ các
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo,
nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ y
tế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để Nhà
trường tiếp tục ổn định và phát triển. Đặc biệt
đã mở mã ngành đào tạo Bác sĩ đa khoa, thành
lập và đưa Bệnh viện hạng II đi vào hoạt động,
đội ngũ Tiến sĩ, Thạc sĩ tăng nhanh, Trường
có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật khang
trang, hiện đại.

Đồng chí Bùi Thanh Quyến, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh uỷ
Hải Dương trao tặng Cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh
xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền (2010-2014) cho Đảng bộ
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (tháng 3/2015)
Mr. Bui Thanh Quyen, member of Central Party committee,
Hai Duong Secretary of Provincial Committee of the Party
awarded the flag to the Party committee of the university for
Excellence 5 continuous years (2010-2014) (in 3/2015)

PARTY ACTIVITIES
& PEOPLE’S
ORGANIZATIONS
In the process of building and development,
the university Party Committee has led, directed and organized to help successfully
completed all the missions in many fields with
the appropriate solutions to enhance teaching & learning quality; focus on develop the
teaching staffs, standardize, modenize the facilities, innovate management methods,implement overall methods in order to enhance the
training quality, scientific research and provide
health services; overcome difficulties, challenges to be stable and develop. Especially
open a new major - general doctor; establish
and run the 2nd level university hospital; the
number of lecturers at Doctor of philosophy,
Master has risen; The university has modern
facilities, equipment.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển , Phó Bí thư tỉnh uỷ,
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao Bằng khen
Bí thư Đảng bộ xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền (2010-2014)
cho TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính - Bí thư Đảng bộ
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Mr Nguyen Manh Hien, President of Hai Duong Province
People’s Committee awarded Certificate of Merit for
Assc. Prof Vu Dinh Chinh for the University Secretary
of Excellent 5 continuous years (2010 - 2014)

TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính Chủ tịch Hội đồng trường chúc mừng
Ban chấp hành đảng bộ trường khóa XXI
(nhiệm kỳ 2015-2020)
Prof. Dr Vu Dinh Chinh Chancellor of University
Council congratulated University
Executive Board term 2015-2020
HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY
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Ban nữ công Trường tổ chức tọa đàm
về đổi mới phong cách giao tiếp ứng xử
School Women’s Affairs held talks on renewing
communication style

“Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ
(tháng 3/2015)
“HMTU Trade Union held 105 years’ Anniversary of
Women’s Day (March, 2015)

Tổ chức Công đoàn Trường đã thực hiện
tốt chức năng giám sát và tham gia quản lý Nhà
trường, phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống
vật chất, tinh thần cho CBVC & HSSV góp phần
tích cực cho Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao.
Trade union organization has performed monitoring functions and participated in school management, in coordination with the authorities care for the
material and spiritual life for staffs & students to contribute positively to the successful completion of the
task assigned.

Công đoàn trường tổ chức đêm hội trăng rằm
cho các cháu thiếu nhi
Trade unions organizing the full-moon night for
the children

Hội cựu chiến binh Trường được thành
lập ngày 21/9/2012 do TS. Phạm Xuân Thành, Phó
hiệu trưởng làm Chủ tịch, thể hiện sự coi trọng, tôn
vinh công lao của anh bộ đội Cụ Hồ đồng thời nhắc
nhở, tuyên truyền, giáo dục đội ngũ CBVC và HSSV
tinh thần, ý thức bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng
Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo,
nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ y tế; nâng
cao hiệu quả công tác quốc phòng, dân quân tự vệ
của Nhà trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an
toàn cơ quan, xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch
vững mạnh, Trường tiên tiến xuất sắc.
The University Veterans Association was established on 21/09/2012 by Dr. Pham Xuan Thanh, Vice
Rector as chairman, expressed respect and honor
the merits of Uncle Ho’s soldiers as well as reminding and educating for staffs and students to team
spirit, sense of defense country and contribute to the
school successfully completed the training mission,
scientific research and medical service providing; enhance the effectiveness of the defense, the military
of the university, political security, order and safety agencies, build an Unblemished & Strong Party
University, University of Excellence
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Đoàn Thanh niên và Hội sinh
viên nhà Trường xung kích, hoạt

động có hiệu quả trong nhiều phong
trào góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện tổ chức nhiều buổi
toạ đàm, giao lưu, tìm hiểu về cải tiến
phương pháp học tập, khắc phục tình
trạng vi phạm qui chế, kỹ năng giao
tiếp, kỹ năng sống cho HSSV đã góp
phần thiết thực nâng cao chất lượng
học tập, giữ gìn nề nếp và ngăn chặn
các hành vi tiêu cực trong HSSV.
Đồng thời phát động phong trào:
“Thi đua dạy tốt, học tốt”; phong trào
“Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập
nghiệp”; “Thanh niên tình nguyện”;
“Tuổi trẻ sáng tạo”; “Năm xung kích
phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ
tổ quốc, Bốn đồng hành với thanh
niên lập thân lập nghiệp”; Thực hiện
có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ
học tập và làm theo lời Bác”. Tổ chức
nhiều đợt ra quân “Tình nguyện vì
cuộc sống cộng đồng”, tham gia tiếp
sức mùa thi, tuyên truyền phổ biến
pháp luật, phòng chống tệ nạn xã
hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông,
bảo vệ môi trường, giúp đỡ các gia
đình chính sách, tặng quà cho trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn, tu sửa nghĩa
trang liệt sỹ, trồng và chăm sóc cây
xanh ….
Youth Union and Student Association operate more efficiently in a lot
of activities help to improve the comprehensive quality education; organized numerous talks, exchange and
learn about innovative learning methods, reduce irregularities, communication skills, life skills for students
have contributed practical enhance
academic quality, maintaining order
and preventing negative behaviors in
students. Also launched the movement: “Emulation good teaching,
good learning”; movement “Learning
and training for a new career tomorrow”; “Youth volunteers”; “Creative
Youth”; “Socio-economic development
and protect the country, four young
companions with settlers established
themselves”; Effective implementation of the campaign “Youth learn and
do as Uncle”. Held several round of
military “volunteers for community
life”, taking the relay season, law dissemination, prevention of social evils,
maintain order, traffic safety, environmental protection and help the family policy and give gifts to children in
difficult circumstances, remodeling
martyrs’ cemetery, planting and care
of trees, etc.
HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY
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HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN,
NHÂN ĐẠO
Trường thường xuyên làm tốt công tác xã hội,
từ thiện và các hoạt động nhân đạo như: Phụng
dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Lục,
thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ nhân
dịp 27/7; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn
phí cho các đối tượng chính sách, vận động cán
bộ, viên chức tích cực tham gia ủng hộ các quỹ:
Đền ơn đáp nghĩa, Vòng tay nhân ái, Vòng tay
đồng đội, Ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai, nạn
nhân chất độc da cam, Quỹ vì người nghèo, ủng
hộ nhân dân quốc tế…khắc phục thiên tai. Những
nghĩa cử cao đẹp đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp
cho nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

“Ủng hộ đồng bào bão lũ, thiên tai”
“Support for blood - sufferers”

Ngoài ra, Trường còn hỗ trợ, tăng cường cơ
sở vật chất như giường khám bệnh, xe đẩy dụng
cụ, máy đo huyết áp…cho một số trạm y tế xã
thuộc tỉnh Hải Dương, phối hợp với Hội chữ thập
đỏ tỉnh Hải Dương, Viện huyết học truyền máu
trung ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương
và các cơ sở y tế khác tổ chức cho cán bộ, viên
chức, giảng viên và học sinh sinh viên hiến máu
tình nguyện phục vụ điều trị và cấp cứu người
bệnh, được địa phương và ngành y tế đánh giá
cao.

CHARITY WORKS
The University often does good social work,
charity and humanity activities such as caring for
Vietnam hero mother Pham Thi Luc, visited families of war invalids and martyrs on the occasion
of 27/7; medical examination and free medicine
for those policies, mobilizing staff and employees
actively involved in supporting the fund: gratitude,
kindness Bracelets, Bangles allies, support for
flood sufferers, disaster, victims of Orange Agent,
the Fund for the Poor, an international people’s
support ... to Recover disaster. The noble gesture
which has left a good impression for the people
in the country and international friends.
In addition, the school also supports, strengthen infrastructure such as medical bed, instrument
trolley, blood pressure machine... for some health
stations in Hai Duong Province, in collaboration with Hai Duong Red Cross Institute Central
Blood Transfusion Hematology, Hai Duong Provincial General Hospital and other health care
facilities organized for officials and employees,
teachers and students voluntary blood donation
service and level of treatment save the patients,
are appreciated by the local health sector and
international countries.
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ThS. Nguyễn Thành Hưng & Công đoàn Trường thăm hỏi
mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lục (Xã Phùng Chí Kiên,
Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên”
“Mr Nguyen Thanh Hung - Vice Rector & University Trade
Union visited Vietnam hero mother Pham Thi Luc
(Phung Chi Kien commune,
My Hao District, Hung Yen province)

TS Phạm Xuân Thành - Phó Hiệu trưởng thay mặt CBVC
Nhà trường trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ nhân dân
Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần (tháng 3/2011)
Dr Pham Xuan Thanh - Vire rector gave 50 million VND
support Japanese people after the earthquake,
Tsunami (March/2011)

Hiến máu tình nguyện
Voluntary blood donation

Khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
Freely examining & providing medicine for special people on 27/7

HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY
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THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG
Huân chương Độc lập hạng Nhì (2010)
Huân chương Độc lập hạng Ba (2005)
Huân chương lao động hạng Nhất (2000)
Huân chương Lao động hạng Hai (1996)
Huân chương Lao động hạng Ba (1983)
Huân chương Tự do hạng Nhất do Nhà nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào tặng (1982)
+ 04 Cờ thi đua Chính phủ các năm: 2001, 2003, 2008, 2013
+ 07 Cờ thi đua của Bộ Y tế các năm: 2002, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014
+ 02 Cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu 05 năm liền (1999 -2003), (2010-2014)
+ 05 Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng các năm: 2000, 2001, 2011, 2012, 2015.
- Được tặng 58 bằng khen Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương, các Bộ, ngành và tổ chức
đoàn thể.

PGS.TS. Trần Thị Trung Chiến- UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế,
thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba
cho Nhà trường (tháng 10/2005)
Assc. Prof. Tran Thi Trung Chien, Minister of Health on commission of President to award The Third-ranked Independence
Medal for University (October, 2005)

Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế
thừa ủy quyền
của Chủ tịch nước trao
Huân chương Độc lập hạng Nhì
cho Trường Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương (tháng 10/2010)
Dr. Nguyen Quoc Trieu, Minister
of Health - on commission of
President to award The
Second-ranked Independence
Medal for University
(October, 2010)
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HONOR AWARDS ACHIEVED
The Second-ranked Independence Medal (2010)
The Third-ranked Independence Medal (2005)
The First-ranked Labour Order (2000)
The Second-ranked Labour Order (1996)
The Third-ranked Labour Order (1983)
The First-ranked Freedom Medal - Awarded by LAOS PDR (1982)
+ 04 emulation flags from the Government in: 2001, 2003, 2008, 2013
+ 07 emulation flags from MOH in: 2002, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014
+ 02 flags for Unblemished & Strong Party 5 continuous years (1999-2003), (2010 - 2014)
+ 05 emulation flags from Hai Duong people’s committee: 2000, 2001, 2011, 2012, 2015
The universities was granted many merits awards by MOET, MOH and Hai Duong people’s committee

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vinh dự là một trong 13 đơn vị có thành tích xuất sắc
của ngành Y tế năm 2013 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ
do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao tặng nhân ngày 27/2/2014
HMTU honored as one of the 13 units outstanding achievements of the health sector in 2013 received the
Government’s Emulation Flag by H.E.Mr.Vu Duc Dam - Deputy Prime Minister (27, February, 2014)

Đồng chí Bùi Thanh Quyến, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Hải Dương trao tặng bức Trướng của BCH Đảng bộ
tỉnh Hải Dương cho Nhà trường nhân dịp 50 năm ngày truyền thống nhà trường (tháng 10/2010)
Mr. Bui Thanh Quyen, Chaiman of Haiduong Communist Party, awarded The Golden picture for HMTU on the
occasion of 50th anniversary (October, 2010)
HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY
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Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
chúc mừng TTND.PGS.TS
Vũ Đình Chính tại buổi gặp mặt
các Thầy thuốc nhân dân
tiêu biểu nhân dịp chào mừng
ngày Thầy thuốc Việt Nam
(27/2/2010)
H.E. Mr. Nguyen Minh Triet,
President of Vietnam congratulated Ass.Prof.
Vu Dinh Chinh in meeting
the typical physician on the
occasion of the Vietnamese
Physicians’ day
(27, February, 2010)

AHLĐ.PGS.TS Nguyễn Viết Tiến -Thứ trưởng Bộ Y tế
trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhân dịp
5 năm thành lập Trường Đại học (tháng 10/2012)
Prof. Nguyen Viet Tien, Deputy Minister awarded the
Certificate of Merit from the Prime Minister at the 5th
anniversary of the establishment of the University

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển Phó Bí thư tỉnh uỷ,
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
trao Cờ thi đua của UBND
tỉnh tặng đơn vị dẫn đầu
trong khối các trường
chuyên nghiệp trên địa bàn
tỉnh năm 2012.
Mr. Nguyen Manh Hien,
President of Haiduong People’s
Committee awarded Provincial
Emulation Flag for the University
(2012)
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