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Những mốc thời gian của sự hình thành và phát triển  

Khoa Y Việt Đức / Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM 

Thực hiện: Phạm Ngọc Thúy  

 

 

 

Số người tham dự: 73 

Trong buổi hội thảo này, các đồng hương từ nhiều nơi trên thế giới (Đức, Việt Nam, Nhật, Úc, Mỹ), đã 

được các diễn giả thông tin rất nghiêm túc, chuyên nghiệp, với những tâm tình sâu đậm và những 

nhận xét sắc bén, thuyết phục. Những người tham dự đã bày tỏ sự xúc cảm trước quá trình làm việc 

và thành quả của Khoa Y Việt Đức (KYVĐ). 
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I.Nội dung các bài thuyết trình 

Video giới thiệu Khoa Y Việt Đứ  (KYVĐ) 

https://drive.google.com/file/d/1sT5LKXtMNDYShf4rKhGW3_JWR07wiqvt/view?ts=62772e5b 

https://youtu.be/hyWIioQGm6Y 

Các bài báo trên mạng tường trình về buổi hội thảo: 

https://nhipcauthuonghieu.vn/2022/05/09/nhung-moc-thoi-gian-cua-su-hinh-thanh-va-phat-

trien-khoa-y-viet-duc/ 

https://www.thanhuytphcm.vn/tin-tuc/truong-dh-y-khoa-pham-ngoc-thach-hop-tac-dao-tao-

sinh-vien-y-khoa-theo-tieu-chuan-quoc-te-1491893782 

 

Bài thuyết trình 1: 

 ừ  iệt     t     ặt  iệ  t ư      ườ   Đ    k      ạ    ọc    c          B        ă      
–   ư            iệt – Đức đã  i i t iệ  đôi  ét  ề       

  S  S BS  hâu  ăn  r  trình bày tổng qu t đường lối đà  tạ    n bộ y tế Việt   m  ó trình độ 
tương đương  ới trình độ y họ  tiên tiến trên thế giới, từ đó nêu lên mụ  tiêu  à   i nhìn tổng qu t 
tr ng  iệ  hình thành, xây  ựng  à  h t tri n Kh   Y Việt Đứ . 

Xem chi tiết bài thuyết trình này: https://nhipcauthuonghieu.vn/2022/05/09/nhung-moc-thoi-gian-

cua-su-hinh-thanh-va-phat-trien-khoa-y-viet-duc/ 

 

Bài thuyết trình 2: 

Gi i thiệ  c ư    t      ọc của Khoa Y Việt Đức t e  c ư    t     đà  tạo sinh viên y khoa của 

Đại học Johannes Gutenberg-U i e  ität  edizi    i z    LB Đức 

ThS. BS Nguy n Th                                        i h c Y khoa Ph m Ng c Th ch, c  v n 

cao c p c a Khoa Y Vi     c 

1. Sơ nét  ề Đ  Y Kh    h m  gọc Thạch 

2. Đề án liên kết đà  tạ  BS đ   h   giữ  trường Đ  Y Kh    hạm Ngọc Thạch (Đ YK   ), Việt    

Nam  à Đại học Johannes Gutenberg-Universitätsmedizin Mainz (JGUM),    B Đức 

3. Đà  tạo Y Khoa củ     Đ 

3.1. Văn bằng, chứng chỉ 

 

T 

IMPP là Viện khảo thí trung ương  h  ngành Y,  ược và Tâm lý trị liệu củ     B Đức hay có th  

gọi ngắn gọn là Viện khả  t í    ược Quốc  i    LB Đức 

https://drive.google.com/file/d/1sT5LKXtMNDYShf4rKhGW3_JWR07wiqvt/view?ts=62772e5b
https://youtu.be/hyWIioQGm6Y
https://www.thanhuytphcm.vn/tin-tuc/truong-dh-y-khoa-pham-ngoc-thach-hop-tac-dao-tao-sinh-vien-y-khoa-theo-tieu-chuan-quoc-te-1491893782
https://www.thanhuytphcm.vn/tin-tuc/truong-dh-y-khoa-pham-ngoc-thach-hop-tac-dao-tao-sinh-vien-y-khoa-theo-tieu-chuan-quoc-te-1491893782


3 
Bài tường thuật tóm tắt buổi hội thảo trực tuyến ngày 8.5.22 

 

3.2.   ư    t     đà  tạo 

 

 

 

So sánh qui chế củ  Đ    i z  à    Đ 
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3.3. Hình thức kiể  t    đ     i  

- Sinh viên củ  KYVĐ theo học trình và tham dự các kỳ thi của IMPP Đức. Trong các kỳ thi, 

một Giảng viên củ  Đ YK Mainz   Đức (JGUM) mang tài liệu với     đề thi về V  đ  các 

SV   đó thi  ùng l    ới SV   Đứ   ưới sự ki m soát của Giảng viên này. 

 

-   c  i i đ ạn thi 

a)  i i đ ạn 1: niên học 1 và 2:  

The First Section of Medical Examination M1 

o Thi viết và vấ  đ   (bằng tiếng Anh) 

o Đề thi do viện khảo thí Y  ược Quố   i     B Đức (IMPP) chuẩn bị 

o Thi cùng ngày, cùng giờ,  ùng đề thi với SV Đức 

o Thi trong 2 ngày, mỗi ngày kéo dài 4 giờ cho 160 câu hỏi trắc nghiệm (multiple 

choice questions),tổng cộng 2 ngày là 320 câu. 
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o Thi  à  th ng 8 hàng năm 

o Kết quả: Chứng chỉ đậu M1, học bạ năm   & 2 

 

 

b)  i i đ ạn 2: niên học 3, 4 và 5:  

The Second Section of Medical Examination M2 

o Thi viết (bằng tiếng Đức) 

o Đề thi do viện khả  thi Y  ược Quố   i     B Đức IMPP chuẩn bị 

o Thi cùng ngày, cùng giờ,  ùng đề thi với SV Đức 

o Thi trong 3 ngày cho 320 câu hỏi trắc nghiệm (multiple choice questions), mỗi 

ngày thi kéo dài 5 giờ   

o thi vào tháng 10 hàng năm 

o Kết quả: Chứng chỉ đậu M2, học bạ năm   & 4 & 5 

Ở gi i đ ạn 1 và 2 các SV học   Việt Nam 

 

c)  i i đ ạn 3   ăm  hực Hành (niên học 6):  

The Third Section of Medical Examination M3 

o Ở gi i đ ạn 3 các SV học và thực hành   bệnh viện Đứ  như SV Đức 

o Kỳ thi (bằng tiếng Đức) được tổ chức tại bệnh viện đại học Mainz (JGUM) hay    

bệnh viện giảng dạy của JGUM hay đại học PNT tại    B Đức.  

 

o Kết quả: 

▪ Chứng chỉ đậu M3 

 

▪ Đối v i    Đức: Chứng chỉ đậu các kỳ thi  

→ chứng chỉ tốt nghiệp + giấy phép hành nghề 

 

Đối v i       Đ   

Chứng chỉ đậu các kỳ thi M1, M2 và M3 (tiếng Anh và tiếng Đức)  

+ bằng tốt nghiệp Y Khoa KYVĐ Đ YK    

➔ Được cấp giấy phép hành nghề tại    B Đức (Bang Rheinland-

Pfalz và Bang Niedersachsen) 

 

 

3.3. Tổng cộng số  ượng sinh viên củ     Đ đã tốt nghiệp 

Lớp Y 2013: 26 

Lớp Y 2014: 9 

Lớp Y 2015: 23 

Tổng cộng   8 (   đ ng học và làm việc tại CHLB Đứ ,   đã  ề VN) 

Hiệu suất đà  tạo: 58/83: 70% 

(Ngu n: Bài thuy t trình c a ThS. BS Nguy n Th      ) 
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Bài thuyết trình 3: 

Những mốc thời gian của sự hình thành và phát triển Khoa Y Việt Đức / Đại học Y Khoa Phạm Ngọc 

Thạch TPHCM 

GS TS BS Nguy      Huyên, phó ch  nhi m Khoa Y Vi     c; Med. Klinik V, HELIOS St. Marienberg 

                         c 

M  đ u bài nói chuyện BS Huyên đã xin  hé  làm rõ sự r  đời và thành công củ  KYVĐ là  ết quả 

đóng gó   ủa một tập th  rộng lớn, mà chắc chắn trong bài nói chuyện hôm nay BS Huyên không th  

k  ra hết được. Tập th  đó, b   gồm nhiều Giảng viên của nhiều Đ YK trên nướ  Đứ  như Đ   h rit  

B rlin, Đ YK   nn   r, Đ YK  ötting n… nhưng Anh cho biết chủ yếu ph n lớn v n là Giảng viên từ 

Đ  đối t  , Đ YK   h nn s  utenberg của TP Mainz và Giảng viên củ  Đ YK      ũng như Ban Giám 

Hiệu trường Đ YK     à các Anh Chị công tác    ăn  hòng KYVĐ.  

Điều thứ h i, mà BS  uyên  ũng nhắ  đến, đó là „sự dấn thân“  ủa những anh chị sinh  iên KYVĐ  ủa 

thế hệ đ u tiên. Phải nói là „ ấn thân“  ì, đó là những Anh Chị sinh  iên đã quyết định theo học một 

 hương trình đà  tạo sinh viên y khoa nguyên si củ  Đ YK Đức, một  hương trình đòi hỏi phải thành 

thạo hai ngoại ngữ Anh  à Đức, chất lượng  à  hương  h   họ   ũng h àn t àn mới. Một thách thức 

trí tuệ  hông đơn giản. Sự thành công của các anh chị sinh viên tiên phong này đã  h      sinh  iên 

trẻ củ  KYVĐ  à      h y  ô th m gi  tr ng  hương trình một niềm tin mãnh liệt, là wir schaffen es! 

 gười Đức v n thường nói vậy,  ó ngh   là „ h ng t  làm đượ  điều đó“.  

Và đ ng  ậy, trên thực tế tổng  cộng  h  đến n y, t  đã  ó  8 B   s  tốt nghiệ  KYVĐ tại Đứ ,   BS đã 

tr  về Việt Nam sau khi tốt nghiệp vì những lý    riêng tư,    BS  òn lại hiện đ ng làm  iệc và học 

chuyên khoa trên nhiều Bang      B Đức.  

BS Huyên nói về những mốc thời gian hình thành và phát tri n KYVĐ  à  h  thấy tiến trình này đã 

không th  tách rời khỏi những sinh hoạt của các GS BS của Hội Tim Mạ h Đức Việt (   ĐV) hổ trợ 

cho Việt   m trước và sau khi thành lập Hội.  

Những mốc thời gian chủ yếu có th   hi  r  như s u: 

1980-1988 Thời gian hoạt động thiện nguyện  hư  định hướng  

1989-2006 Thời gian hoạt động thiện nguyện  ó định hướng  

2007-2022 Thời gian xây dựng Khoa Y Việt Đức 

 

1980-1988 

1. Mốc thời gian hoạt động thiện nguyệ  c ư  đị    ư ng 1980-1985 

Th m qu n      ơ s  y tế của HCMC: Bệnh viện  hân  ân  i  Định, Bệnh viện Bình Dân,   

Bệnh viện Chợ R y, Đại Họ  Y  ược TP HCM.  

→ Hai việc chính (dựa theo yêu c u của      ơ s  y tế trên): 

- Hổ trợ dụng cụ chẩn đ  n  à mổ xẻ   

- Hổ trợ  ược liệu 

 hưng  ới thời gian cho thấy đây là những việc làm không hiệu quả. 
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2. Mốc thời gian hoạt động thiện nguyệ  c ư  đị    ư ng 1986-1988 

Sau nhiều năm trãi nghiệm và rút tỉa kinh nghiệm: 

- 1986 cùng với S  Y Tế    (   BS  ương Qu ng  rung) tổ chức thành công khóa giảng dạy 

14 ngày về „ siêu âm  hẩn đ  n“ tại TPHCM.  

- Hổ trợ SYT TP thành lập trung tâm chẩn đ  n  à giảng dạy siêu âm chẩn đ  n  h  BS     

(tiền thân củ     Đ  ò   ảo)  

-  ùng     đồng nghiệ  Đức kết hợp với Hội Tim Mạch TP và các BV TP tổ chức nhiều khóa  

              học về chẩn đ  n  à điều trị nội khoa tim mạc 
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U   t ư      

 

 

Lao màng ruột  

 

       Báo cáo khoa học   Hội nghị siêu âm   nướ   Đức, Áo, Thụy s   .-5.10.1986 
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1989-2006 

1. Mốc thời gian hoạt động thiện nguyệ  có đị    ư ng 1989-2006 (1) 

Được quyết định qua hai sự kiện quan trọng: 

 

• 1989 Thành lậ            Đà   ạo B i  ưỡng Cán Bộ Y Tế (  Đ B  BY ).     B  BY  

r  đời là đ  đ   ứng cho nhu c u nhân sự y tế mỗi ngày mỗi tăng     tại TP và cho cả miền 

  m, tr ng đó  ó  hương trình đà  tạo sinh viên y khoa cho hệ BS tổng qu t.   Đ B  BY   ì 

vậy được quản lý trực tiếp b i UBNDTP HCM, thay vì phải chịu sự quản lý củ  BY  như những 

Đ YK  h   tr ng nước.  

 

• 1997 Thành lập Hội Tim Mạc  Đức Việt (   ĐV) Định hình hoạt động tập trung chủ yếu 

 à  tr   đổi khoa học và chuy n giao những kỹ năng  h m nghiệm chẩn đ  n  à điều trị 

bệnh tim mạch 

 

Lại một kỷ niệm đ ng ghi nhớ… 

1996 trong một khóa giảng cho BS TP về một kỹ thuật mới „Chẩ  đ    bệnh tim mạch qua 

siêu âm tim v i hiệu ứng Doppler và màu“  ó một BV mang một cháu bé gái 7 tuổi đến và 

khẩn thiết nhờ  h m ng y tr ng l   đ ng giảng bài. 

 

 

Hình ảnh siêu âm tim: 

 
 

Đây là một  ăn bệnh hiếm gặp: hội chứng Kawasaki 

 

•  ội chứng Kawasaki là một chứng viêm mạch hệ thống   trẻ nhỏ nguyên nhân không rõ, 

nghi ngờ là một loại bệnh thuộc hệ tự miễn dịch.  

•     biến chứng nghiêm trọng nhất của bệnh liên qu n đến tim bao gồm  iêm  ơ tim  ấp 

tính với suy tim, loạn nhịp và phình động mạch vành.  

•  ệ lụy tr ng trường hợp cụ th  này là cháu bé bị nh i     c  ti  đư  đến vỡ thành  ơ tim 

với dạng phát tri n túi phình giả (Pseudoaneurysma) . 

 

 h u đã đượ  đư   à  Viện Tim HCMC. Phẩu thuật tim đã  ứu cháu kịp thời. Theo dõi và 

điều trị sau hậu phẩu đã trả cháu về lại một cuộc sống bình thường. 

 

→ Đây là bệ   đầ  ti   được phát hiện tại Việt Nam qua chẩ  đ     i      ti  
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2. Mốc thời gian hoạt động thiện nguyệ  có đị    ư ng 1989-2006 (2) 

• Chuyể   ư ng: Hợp tác với     B  BY  đ  suy ngh   ề việc xây dựng một Khoa Y Việt 

Đức trong khuôn khổ của TTDTBDCBYT cho phép với một gi   trình đà  tạo sinh viên y khoa 

theo tiêu chuẩn củ  Đ  Đức.  

• Và  âu hỏi kế tiế  đặt ra là kết hợp với Đ YK nà    Đức? 

 

2007-2022 

1. Thời gian xây dựng Khoa Y Việt Đức 2007-2013 

Bị chối từ hợp tác của nhiều Đ YK trên nướ  Đức…  h  đến  

09/2007 gặp lại người bạn  ũ đ ng làm gi m đố  điều hành củ  Đ  Johannes Gutenberg Mainz. 

 rường Đại Học Johannes Gutenberg Mainz có khoảng 35.785 sinh viên, gồm 150 Viện nghiên cứu và Bệnh viện là một 

tr ng    Đại học lớn nhất củ  nướ  Đức. Hiện n y trường Đại học có 10 khoa, tr ng đó là Đ  Y Kh   ( gur S hin    6 là  S 

ung thư thực nghiệm. 2008 cùng vợ là Özlem Türeci thành lập BioNTech. Cả hai là những nhà nghiên cứu phát tri n hàng 

đ u về MRA-vắc xin chống lại COVID-19). 

Đại Học Y Khoa củ  Đại họ    h nn s  ut nb rg   in  đã tr  thành  h   độc lập k  từ ngày    th ng    năm    9, s u  hi 

sáp nhập Khoa Y chung với Bệnh viện trường Đại học. 

Vài tháng s u đó là  uộc gặp g  tr   đổi giữ  Đ YK   in   à   Đ         đã  iễn ra tại Mainz.  

Đầu tháng 12/2007 hợ  đ    đầu tiên về một c ư    t      ợ  t c đà  tạo giữ  Đ      i z  à 

  Đ         được ký kết. 

Với ký kết thỏa thuận hợ  t   này, Đ YK   in  đã  hính thức chuy n gi    hương trình giảng dạy 

đà  tạo sinh viên củ  Đại học Mainz (Curriculum) về trung tâm đà  tạo của Thành phố Hồ Chí Minh 

nhằm thống nhất  hương trình đà  tạo sinh viên y khoa về lý thuyết và thực hành, tạ  điều kiện đ  

cả h i trường đại học có một  hương trình đà  tạ  tương đương 

7.1.2008  

 rung tâm Đà  tạo Bồi  ưỡng Cán bộ Y tế TP HCM chính thứ  đổi tên thành  

 RƯỜ   ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH (Hiệu trư ng GS TS BS Nguyễn Tấn Bỉnh) 

2. Thành lập Khoa Y Việt Đức 31.3.2013 
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3. Một bước tiến có tính chiến lượ  tr ng  hương trình đà  tạo của Khoa Y Việt Đức:  

Cộng tác v i Viện khảo thí    ược Quốc  i    LB Đức (IMPP)  

kma - Klinik Management aktuell 2019; 24(05): 72-74 

DOI: 10.1055/s-0039-1691997 

Medizinstudium: Vom Mekong an die Oker (Học Y Khoa: Từ sông     ng đến kênh Oker) 

Jana Jünger, Ulrich Förstermann, Si Huyen Nguyen 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0039-1691997 

4. Ký kết hợ  đ ng v i bệnh viện Thành phố B     c wei    LB Đức nhậ      ă  t ực hành 

(04.04.2017) 

Thực hành   4 bệnh viện lớn vùng Braunschweig:  

Bệnh viện TP Braunschweig  

Bệnh viện TP Wolfsburg  

Bệnh viện TP Wolfenbüttel 

Bệnh viện Herzogin Elisabeth TP Braunschweig 

5.   i    t ườ        ă  t ực hành tại các BV giảng dạy theo tiêu chuẩn củ  Đ      i z  

•  hi thực hành (ngày 1)  

•  hi lý thuyết (ngày 2) gồm 4 bộ môn: Hai bộ môn chính: Nội khoa và Ngoại khoa.  

Hai bộ môn phụ: một môn SV được lựa chọn và một môn bị chỉ định 

6. Kết quả t i    t ường tốt nghiệ  b c    tại Đức  

•  hế hệ 1 2013-2019/20: 26 

•  hế hệ 2 2014-2020/21: 9 

•  hế hệ 3 2015-2021/22: 23 

Tổng số SV củ  KYVĐ tốt nghiệp BS tại Đức: 58 

3 BS tốt nghiệp tr  về lại Việt Nam làm việc  

55 BS hiện n y đ ng làm  iệc và học chuyên môn sâu tại Đức  

   SV  6.  .     đã đến Đứ  làm năm thực hành tại Đ YK Mainz 

 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0039-1691997
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   B   s  tốt nghiệp khóa 2015-2021/22 (thế hệ 3) 

 

(Nguồn: Bài thuyết trình của GS TS BS Nguyễn S   uyên) 
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Bài thuyết trình 4: 

Trải nghiệm củ  b c    tốt nghiệp khoá học đầu tiên tại   LB Đức 03/2020 

BS Nguy n H  Trung Thành, Med. Klinik II,                                                c 

Hai mặt tích cực khi làm việc tại Đức, mà theo tôi, 2 mặt này là sự khác biệt lớn giữ  Đức và Việt Nam 

mà chúng ta c n học hỏi. Đó là  ề  hương trình đà  tạ  s u đại học và mứ  đãi ngộ. 

 hương trình đà  tạo s u đại học tại Đức có cấu trúc rõ ràng, quy chuẩn, thống nhất và công khai. 

Bên cạnh đó,  hính s  h đãi ngộ làm việc tại Đức thật sự rất tốt. 

a)  hương trình đà  tạ  s u đại học 

Tại Đứ ,     b   s  s u  hi tốt nghiệ  đại họ   ù là Đứ  h y nướ  ng ài, được gọi là 

Assistenzarzt (tạm dị h là b   s   hụ t )  à đều phải th m gi   hương trình đà  tạ  b   s  

chuyên khoa. Tuỳ th    hương trình đà  tạo từng chuyên khoa mà thời gian sẽ kéo dài khác 

nh u nhưng trung bình  h ảng từ 5-6 năm. 

S u  hi là b   s   huyên  h  ,     b   s  này h àn t àn  ó th  tự do tiếp tục chọn      hương 

trình đà  tạ   ành  h  b   s   huyên  h    à thi đ  lấy thêm các chứng chỉ chuyên khoa sâu 

khác. 

 

b) Mứ  đãi ngộ khi làm việc tại Đức 

Ở Đứ ,     b   s   hụ tá vừa học tập, vừa làm việ  được trả lương  ới mứ  đãi ngộ đảm bảo 

đời sống an sinh xã hội tốt giúp họ chỉ chú tâm tập trung nâng cao chuyên môn mà không bị 

lo lắng quá nhiều về  ơm    gạo tiền. Ngoài ra trong khi làm việc, do việc họ   ũng được tích 

hợ  tr ng  hương trình đà  tạ   huyên  h   nên     b   s   hụ tá không phải trả thêm bất 

kì chi phí khoá học nào ngoài phí nộp hồ sơ  ự thi tốt nghiệp chuyên khoa với hiệp hội b   s  

bang. 

 

Chính nhờ h i đi m đó mà  hất lượng đ u r  s u đào tạo củ      b   s  đều theo quy chuẩn 

 à đồng đều,  ũng như gi       b   s   ó th  tậ  trung  huyên môn, định hướng rõ ràng hơn 

trong phát tri n chuyên khoa của bản thân  à  ơ hội đ  nâng cao chuyên môn là luôn rộng 

m  với mọi người với rất nhiều sự lựa chọn. 

 

Đề cậ  đến Việt Nam, theo hi u biết và tìm hi u của tôi, hiện nay   Việt Nam, từ  hương 

trình thực hành 18 tháng của Bộ Y tế đ  có chứng chỉ hành nghề đến đà  tạo chuyên khoa 

sâu, là có sự khác nhau trong nội  ung đà  tạ   ũng như thi tuy n hay tốt nghiệ  đ u ra giữa 

     ơ s  đà  tạo. Việc họ  lên  huyên  h    ũng  hông được tích hợp trong thời gian làm 

việ   ũng như tốn rất nhiều chi phí và là gánh nặng không nhỏ  h  b   s  trẻ,  h  gi  đình họ 

và cả cho xã hội. Đồng thời  h ng t   ũng thiếu đội ngũ  huyên môn  ó thẩm quyền và có 

trách nhiệm ràng buộ  đà  tạ  b   s  trẻ v.v... 

 

Qua những mặt tích cự  đã nêu   trên sau thời gian ngắn làm việc tại Đức, tôi hi vọng, trong 

tương l i, Việt Nam chúng ta có th  học hỏi, tiế  thu th y đổi và áp dụng cho chính đất nước 

mình. Và chính bản thân tôi,  ũng sẽ rất vui và hạnh phúc, nếu  ó  ơ hội góp một ph n nhỏ 

công sức củ  mình đ  quê hương  h t tri n hơn. 

(Nguồn: Bài thuyết trình của BS Nguyễn Hồ Trung Thành) 
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Bài thuyết trinh 5: 

Trải nghiệm của một b c    thế hệ thứ ba vừa tốt nghiệp tại   LB Đức 03/2022 
BS Nguy     c Minh Tâm, c                                                  c 

Lý do chính yếu nhất tôi ứng tuy n  à   h   là đ  nắm lấy cho bản thân mình một  ơ hội đ  được tiếp 

xúc nền y khoa phát tri n hơn, tiên tiến hơn.  

Sự khác biệt giữ   h   YVĐ  à y  hính quy   ăm     ,  hỉ tiêu đà  tạ  y đ   h    ủ  trường đại học 

Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT) là 1000 sinh viên; trong khi sỉ số của lớp tôi chỉ là 33. Thì mọi người 

có th  hình dung với cùng một lượng trang thiết bị  à  ơ s  vật chất thì sinh  iên  h   YVĐ  ó lợi thế 

nhiều như thế nào. 

Những  hó  hăn  ủ  SV KYVĐ: 

- Là một sinh  iên VĐ, tôi  hải thông thạo không phải 1 mà tới 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và 

tiếng Đứ . Và trình độ tôi c n đạt tới không chỉ đơn giản là giao tiế  thường ngày mà là 

giao tiế  lưu l  t  à sử dụng các từ chuyên ngành thu n thục. 

- Sự chênh lệch về    hương trình Y Kh     Việt   m  à Đức. 

 hương trình học   VN sẽ tập trung vào những bệnh thường gặp và SV phải học rất kỹ 

những bệnh mụ  tiêu này.  r ng  hi đó,  hương trình học   Đức lại tập trung nhiều vào 

bề ngang. Tứ  là tr ng  hương trình học   Đức SV sẽ được giới thiệu về rất nhiều bệnh, 

k  cả những bệnh hiếm gặ   à        h đ  phân biệt chẩn đ  n. 

Chúng tôi học ph n lớn là theo giáo trình VN với giảng  iên V  nhưng lại phải thi theo 

 hương trình Đức. Vậy thì cái sự chênh lệch này với những kiến thức còn thiếu sót quá 

nhiều này chúng tôi phải tự họ  tr ng  ài th ng trước khi thi. Hiện nay với sự hỗ trợ của 

khoa thì việc sử dụng   tr ng w b Amb ss  à    turi  (đây là   tr ng w b hỗ trợ học và thi 

chuy n gi i đ ạn bằng tiếng Đứ ) đã  h n nào giảm bớt áp lực củ  sinh  iên trước những 

kì thi chuy n gi i đ ạn hóc búa.  

 

Đi m đặc biệt nhất trong thời sinh viên 

Sau khi thi chuy n gi i đ ạn thứ   thì năm thực tập của tôi bị hoãn lại vì dịch Covid 19. Vì vậy đến đ u 

năm      thì năm thực hành của tôi mới chính thức bắt đ u. Cảm nhận đ u tiên của tôi là bất ngờ và 

háo hức, b i vì khi làm việc trong bệnh viện Đức thì sinh viên hoàn toàn có th  tham gia trực tiếp vào 

việc chẩn đ  n  à điều trị bệnh nhân. May mắn nhờ việc từng đi lâm sàng   VN mà tôi không còn lo 

lắng khi phải giao tiếp với B   à người nhà dù gặp rào cản ngôn ngữ. Thật sự thì tôi có th  tự tin nói 

rằng sinh  iên YVĐ tr ng lâm sàng  hông thu   ém qu  nhiều so với SV Đức. 

Sau tất cả thì khi nhìn lại thì tôi nhận r  năm thực hành vừa qua là một trải nghiệm quý giá trong cuộc 

đời mình. Ngoài việ  trư ng thành hơn tr ng  uộc sống khi phải sống x  gi  đình thì năm  ừ  qu  như 

một bướ  đệm, một bước chuẩn bị  h  tôi trước khi chính thức làm một b   s . 

SV YVĐ sẽ nhận được chứng chỉ hành nghề củ  Đức ngay sau khi tốt nghiệ  như một sinh viên bản địa. 

 r ng  hi đó thì sinh  iên y  h     VN sau khi tốt nghiệp v n phải đi thực hành thêm 18 tháng liên tục 

thì mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Vì vậy mà   n đường học chuyên khoa củ  SV YVĐ th    ảm 

nhận b n đ u của tôi rất hợp lý và rộng m  hơn. 

(Nguồn: Bài thuyết trình của BS Nguyễn Đức Minh Tâm) 
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Lời cuối 

GS TS BS Nguy            

Gợi ý, trước mắt c n ổn định  ơ bản đà  tạo sinh viên y khoa của KYVĐ, tr ng tương lai l n l n m  

rộng  hương trình đà  tạo củ  KYVĐ tr  thành  ơ bản đà  tạo cho ph n lớn sinh viên y khoa của Đ  

Phạm Ngọc Thạch và tạ  điều kiện cho những sinh  iên thi đậu vào những trường Đ YK  h    ủa Việt 

Nam hội đủ những tiêu chuẩn qui định  ũng đươ  gia nhập học  hương trình KYVĐ. 

 

II. Phần thảo luận trong buổi hội thảo 

Những người tham dự buổi hội thảo đã thảo luận, góp ý kiến và đặt câu hỏi. Những ý kiến, câu hỏi và 

trả lời được ghi nhận tóm tắt lại   đây. 

1) Những y u t  quan tr ng nào giúp cho    Y khoa Ph m Ng c Th ch t  ch c        trình đ   t o 

liên k t này thành công? 

Trả lời của TS GS BS Nguy n Thế       

- Một trong những yếu tố quan trọng đó là do các em SV đã hết sức nỗ lự   ượt qua các kỳ thi 

- Bộ phận giảng  iên, tr ng đó      S Đức đã qu n với  hương trình đà  tạo sát với học trình của 

sinh viên. Các giảng viên Việt Nam thì phải nỗ lực khai tri n dạy những môn chuyên môn   Việt Nam 

chỉ họ  s u đại học, mà sinh viên khoa  Y Việt – Đức đã phải  ó tr ng  hương trình học rồi. Chúng 

tôi đ ng thực hiện cải cách dạy về chiều rộng nhiều hợn, không chỉ đi  ào những bệnh phổ quát 

  Việt Nam. 

Trả lời của PGS TS BS Châu  ă     : 

- Công lao của th y cô các thế hệ trước 

-  hà trường thu hút nhân tài, có chế độ ưu đãi nhân tài đi  ề, cống hiến làm việc c u nối Đức-

Việt. 

-  ũng đã  ó những bướ  đ u kết hợp với Pháp, Mỹ 

2) Tôi r t trân tr ng và c   độ      ớc vi t làm và thành qu  c          ô      ng c a anh 

Huyên quá to lớn cho TPHCM. Theo tr i nghi m c a tôi t       ng đ     o nghề,              m 

Th    c, Trung Tâm Vi     c,  á         á      100% đòi hỏi c a doanh nghi     ớc ngoài. 

Tôi mong mu n sẽ hợp tác với             ập chi hội hữu nghị Vi     c       

(tuanna@gmx.net). 

               ô      q     c xong r i thích   l     c làm vi c mà không về                 đ t 

  ớc? 

Nhiều ý kiến gó  ý, tr ng đó  ó ý kiến của BS Trung Thành và Minh Tâm:  

-     BS r  trường nên   lại Đứ  đ  thu thập kiến thức và chuyên môn sâu, học thêm chuyên khoa 

củ  Đứ  đ  thành chuyên gia, qu  đó sẽ có nhiều  ơ hội gi   đỡ trường và VN hữu hiệu hơn vì VN 

c n đội ngũ  huyên môn. 

-   i gương  nh  uyên 
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3) Tôi th y các em giỏ           Khoa c     c, Mỹ vì ph i h c với 2 ngo i ngữ Anh,   c. Tôi r t 

   ỡng mộ các thầy cô. T i sao chúng ta không áp dụ    ô          đ    á    ớc khác   Châu Âu, 

Mỹ, Úc, n u nhữ              n bắt tay với VN? 

 

Trả lời của BS Nguy              hương trình đà  tạo   những Đ  Y Kh         nước không khác 

nhau nhiều lắm, nhưng  ông nhận bằng cấp thì rất khác nhau  à đó là những cản tr  hành chánh 

phức tạp rất  hó  ượt qua. Chúng tôi làm việc với nướ  Đức với một may mắn lớn, đó là     Đại học 

Đức đều tự chủ.     Đ  Đức của 16 Bang trên nướ  Đức công nhận l n nhau. Việ  KYVĐ  ộng tác với 

Đ YK   in , họ  th    hương trình đà  tạo SV củ  Đ YK   in   à thi  hung đề thi của Viện khảo thí 

Y  ược Quốc Gia Đứ  đã   n đến việ  KYVĐ được công nhận của Bang này (Rheinland- f l )  à đồng 

thời qu  đó  ũng được những Bang khác công nhận. Chuyện này không th  xảy ra ví dụ như   Pháp. 

Vì tất cả phải qua công nhận củ  nhà nước rất phức tạp. 

-  hương trình phát tri n KYVĐ trong thời gi n qu , s u  hi được chấp nhận của Bộ Giáo Dụ   à Đà  

Tạ  đã làm việc tự chủ, thiện nguyện từ  hí      đồng nghiệ  Đức, ph n lớn là những bạn bè Đức 

cùng học thời SV chống chiến tranh, với rất nhiều cảm tình cho VN, ủng hộ.  

- Phát tri n củ  KYVĐ  ó được sự tích cực ủng hộ b n đ u rất quan trọng của S  Y Tế HCMC (GS TS BS 

Nguyễn Tấn Bỉnh) và UBNDTPHCM (Ông Hứa Ngọc Thuận). 

4) Tôi không ng  hội th o này lan tỏ  đ n 4 châu: Âu Châu, Mỹ Châu, Á Châu và Úc Châu với s  tham 

d  c a GS TVT. Cần lan tỏ    ô   đ  p Khoa->    ng-Thành Ph ->  ớc VN 

Lecturio: một nền t ng online h  trợ     đ                        đ    ữ, ti      c, Anh, Vi t, trợ lý 

t t các SV, chi phí th p. 

5) Công lao c                     q á  ớn và anh Huyên quá khiêm t                          

bi n công vi c c        ù               

    á         m Ng c Th ch và Ủy Ban Nhân Dân TPHCM vớ   á       á          nào?      đ ợc 

tài trợ ra sao? 

Trả lời của BS Thế     , BS Huyên: 

Liên hệ giữ  Đ   hạm Ngọc Thạch và Ủy Ban Nhân Dân TPHCM rất tốt vì UB chỉ đạo g n hơn bộ, 

phản ứng nhanh, thoáng, tạ   ơ hội  h  KYVĐ làm  iệc tự chủ. KYVĐ h àn t àn tự lực. 

6) Vi c làm c                        đầu tàu làm mô hình cho các ngành khác. Công vi c c a anh 

                    ô    i gần vớ        ,    ớ  đ   chỉ nghe toàn chuy n x u về VN. Trong lãnh 

v c tuyể      độ   đ ề    ỡ          c có r t nhiều chuy n tiêu c c, không hi u qu , t  n n buôn 

           i sang h c cầ  đ ợc hỗ trợ ki n th c, ngôn ngữ, hiểu bi t cá tính     i   c.  ể tránh 

các t  n n, VN có thể đ       đ ề    ỡng         ớc r i cung c         c? 

Trả lời của BS Thế     : Đó  ũng là một ý tư ng. Riêng  h  trường chúng tôi, hiện giờ  hư  thuận 

tiện, c n thời gian đà  tạo và rèn luyện tiếng Đức cho học viên. 

 

7) Về vi c tìm ngu n tài trợ, có thể liên l c với  

- BMBF (                  fü              F        )                   ü    đ  án hợ   á    c Vi t 

- S  Q á    c có các ngu n tài trợ đ   20 000            á      ng. 

- Nộ  đ   đ                  a Liên Hi p Qu c 

- Hợp tác vớ   á          c có kinh nghi    á  động, liên h  trong vi c làm d  án. 
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III. Phản h i, ý kiến, câu h i củ    ười tham dự từ Chat, Email và phần trả lời của các di n giả 

- Những k t qu  thậ  đá      hào, c          đầ       đề  đ t 100%. Cháu mu n hỏi t i sao khóa 

th  hai l i chỉ có 9 sinh viên  ?            á         á  đều trên 20 sinh viên 

BS Huyên trả lời: Đây là hậu quả của một chuổi sự kiện không may mắn đã xảy ra cho niên học này: 

 hương trình học bị thiếu sót ph n giảng dạy củ   S Đức tại chổ b i đại dịch Corona, không tổ chức 

kịp thời giảng dạy trực tuyến, lại nhằm thời đi m IMPP thử nghiệm th y đổi một lối hỏi thi mới. 

- Rất khâm phục những cố gắng củ   uyên trên đường xây dựng Khoa Y Việt Đứ  đến thành công. 

Chúc mừng  uyên đã thực hiện được những ướ  mơ  ủa một thời tuổi trẻ. 

  m ơn  hị  h y đã tổ chức một buổi nói chuyện đ y bổ ích. 

- Xin cảm ơn Chị Thúy và các khách thuyết trình rất sâu sắc và cảm động 

- C m ơn  nh  uyên,  nh  guyễn Thế Dũng, c c em sinh viên củ  trường Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 

đã trình bày được rất đ y đủ  hương trình Y Khoa Việt Đức củ  trường. 

- Xin bày tỏ lòng khâm phục và biết ơn sâu sắ  đến tất cả các bác sỹ tham gia thuyết trình hôm nay, 

đây là một hành trình ngoạn mục của các tất cả th y  ô  à sinh  iên  ùng người  h  đỡ đ u BS 

Nguyễn Sỹ Huyên. 

- Tôi rất ngưỡng mộ c c vị 

- Câu hỏi: 1. Các thầy cô c a khoa Y khoa Vi       đã        ộ  đ   ập hu n nâng cao          z? 

Vi c các thầy cô so n và gi ng bài theo khung chuẩn c     c hẳn là một thử thách r t lớn. 

BS Nguy n Thế      trả lời: Có một số ít th y  ô đã đi tập huấn. Rào cản v n là ngoại ngữ. Giới hạn 

qua tr   đổi bằng tiếng Anh. 

2. Các sinh viên Y khoa Vi              ộ  đ     c tập/tham quan       để chuẩn bị      ý để tham 

gia mộ                      ô  ù    ặ  ?           á                             ới thi u cho h c 

sinh c p 3 bi t sớ  để các em có thể đị     ớng trong vi c h c ti      c từ sớ      ớ        ớc vào 

mộ                 c chuyên môn r t nặ    đ ng th i yêu cầu song song c  hai ngo i ngữ. 

BS Nguy n Thế      trả lời: Đây là  hạm vi củ      trường trung học. 

- Xin cam on CThuy da to chuc mot buoi thuyet trinh rat bo ich, cong viec cua A Huyen da va dang lam 

that quan trong cho nen Y te VN, hi vong mot ngay nao do chung ta se that nen Y te VN cuc ky fat 

trien.  

- Xin chan thanh cam on GS Nguyen Si Huyen da tao dieu kien giup cho cac BS va SV Viet Nam co co 

hoi hoc tap va lam viec nang cao kien thuc trinh do chuyen mon tai CHLB DUC. 

- Chris Chuong Nguyen, Country Director, Vietnam, Lecturio GmbH / Inc., Cell Vietnam, WhatsApp, 

Viber, & Zalo +84 903 365 995 Skype chris.estate, chris.chuong@lecturio.de 

Cảm ơn B    à     quý  ị th m gi  đã nhiều chia sẻ rất hữu ích về xd 1 ch trình rất hay. 

- Xin cảm ơn th y  ũng rất nhiều 

- Cảm phục BS Huyên và các GS 

- Rất ấn tượng và thêm cảm phụ   hi được biết rõ hơn nữa các việc làm của Huyên mà bạn đã  ày 

công, bền bỉ trong nhiều chụ  năm qu   h  Y Kh   V . Và   m ơn  huý đã giới thiệu rộng rãi cho 

mailto:chris.chuong@lecturio.de
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nhiều người được biết.  

Xin chúc các BS trẻ V  qu   hương trình gi    ục y khoa Việt-Đứ  tìm được niềm say mê trong ngành 

của mình và có nhiều thành công trong nghề nghiệp. C m ơn  h y đã tổ chức rất  hu đ    hương 

trình này. 

 
- Rất tiếc tôi có một buổi họp khác không th  tham dự đến ph n cuối của buổi tọ  đàm qu n trọng và 
thú vị này.  hưng tôi  ũng được nghe g n hết ph n trình bày  của GS Nguyễn S   uyên  ề quá trình 
hình thành công trình rất to lớn  à ý ngh    h  đất nướ  như thế này. Rất ngưỡng mộ  nh  uyên đã 
bắt đ u từ rất sớm, từ năm  98 ,  hi  nh mới vừa học xong, và bền b  suốt nhiều chụ  năm.  r ng 
ph n trình bày, anh Huyên còn k  nhiều mẩu chuyện gấy xúc cảm  như  huyện cứu em bé 7 tuổi bị 
hội chúng Kawasaki. Việc thành lậ  Đại học Y Việt Đức phải nói là một kỳ tích, một dấu ấn lớn trong 
lịch sử người VN   nướ  ng ài đóng gó   h  quê hương.   m ơn  nh  uyên  à  hị  h y đã tổ chức 
buổi tọ  đàm này. 
 
-  hà   hị  h y &  nh  rường, 
 
 hìn  hị nghẹn ngà   hông làm s   nói ng y  âu hỏi  hị muốn hỏi B   S   uyên, tôi  ảm nhận đó  ó 
lẽ là  hị nghẹn ngà   ì thấy đượ   hí h lệ qu  nội  ung thuyết trình  ủ   nh  uyên  à nếu đ ng  ậy 
thì  hắ       nh  hị th m gi  tr ng đó  ó tôi  ũng  ó  ảm nhận như  hị.  ừ nhiều năm qu   hư  b   
giờ tôi  ó đượ  x    ảm như  ậy.  ôi trường đất nướ  t ,  ù   đại hạt nà ,  hạm trù nà , h ạt động 
nào  ũng đ y những tiêu  ự , thế mà  nh  uyên đã thự  hiện đượ  ướ   ọng  ủ   nh, xây  ựng 
tương l i  h  thế hệ trẻ Việt n m... ngồi ngh  lời  nh    một    h từ tốn nhỏ nhẹ  à giản  ị những 
 iệ  ( hó  hăn)  nh đã  ượt qu ,  à những lời thuyết trình s u đó  ủ       nh  hị liên qu n đượ  
mời thuyết trình. tôi lắng ngh  như  huyện tr ng mơ. 
 
 ếu  âu  huyện xây  ựng thành  ông "Kh   Y Việt Đứ  Đại  ọ  Y Kh    hạm  gọ   hạ h" tr  thành 
một   s  Stu y đ  nghiên  ứu thật sâu hơn như một  ông trình nghiên  ứu hàn lâm ( âu hỏi  ủ   hị - 
lý    yếu tố nà  đư  đến thành  ông) đ   đượ   ả nướ  họ  hỏi  à đ m  à  ứng  ụng thì sự l n tỏ  
 ủ  nó  à   hắ      Đại  ọ   ủ  Việt   m  hắ   hắn  ó sứ  gi   đất nướ  t  thự  sự th y đổi từ  ơ 
s . Khi đó  hành quả  ủ   nh  uyên tự nó gây hiệu ứng   nh bướm (butt rfly  ff  t)... tôi liên tư ng 
 à nhớ lại một    um nt ry  r gr m tôi tình  ờ x m đượ  trên  V   nướ  nà    Âu  hâu h ặ  Anh 
h ặ  Đứ  (tôi  hông nhớ rõ) tr ng thời gi n  òn đi làm  ề   n-Eur    n  i ni    một ngôi làng  ủ  
Hung ry   n đến sự thống nhất nướ  Đứ .  
 in th n  hụ   nh  uyên  à     nhân  ật liên hệ.  
 in b i  hụ   à  h    nh  hị sẽ giữ mãi     buổi họ  mặt đ y ý ngh   này.  hật là một m y mắn  h  
tôi đượ  th m  ự qu  sự giới thiệu  ủ   nh  ., nhân  ị  xin  ảm ơn anh T.. 
 
Quý mến 
 
 

IV Cả        ề buổi hội thảo của tôi: 

Vợ  hồng tôi,  hạm  gọ   h y  à      uân  rường, rất trân trọng những  ảm tư ng sâu sắ   ủ      
đồng hương th m  ự buổi hội thả  hôm 8.5.22. Hôm ấy tôi đã  hông ngăn đượ  những x    ảm 
dâng trào  hi ngh  th y  uyên  à th y  ũng trình bày qu  trình thành lậ   à  h t tri n Kh   Y Việt 
Đứ ,  ừ   ảm động,  ừ   ảm  hụ ,  ừ  thương     th y  ô từ h i đất nướ  Đứ , Việt  à     sinh 
 iên, b   s  đượ   h   đà  tạ .  
 
 ôi ghi nhận một đi m đặ  biệt nhất  ủ  buổi hội thả , tr ng   i nhìn  ủ  mình, là những nhận xét 
tí h  ự   à tấm lòng trân trọng  iệ  làm  ủ  BS Nguyễn S   uyên  à  ủ  KYVĐ  h  Việt   m.  hiều 
người tr ng  h ng t   hắ   i  ũng hướng  ề quê hương  à trăn tr  trướ  nhiều điều tiêu  ự  xảy r    
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đó. Điều này  àng làm  h   h ng t   àng  ui mừng  hi biết đượ    n  ó những tấm lòng thương 
người, thương  ân mình, thương nướ  mình nên thấy điều gì lợi  h  đất nướ  thì  ố mà làm.  gười 
 ó trí  hông     ự, người  ó  ũng  hông sợ hải, như  S  guyễn  hiện  ống đã nói hôm nào. Lòng 
 hương người,  ũng  hí, sự Khôn ng  n s ng suốt  à sự Kiên trì đã  ượt qu  b   tr  ngại  hó  hăn 
 à đạt đượ  những thành quả tốt đẹ   h  đất nướ . Vì  ậy tôi  ũng rất mừng  ì đất nướ   ó những 
tinh h   như     sinh  iên b   s  đượ  KYVĐ đà  tạ .  hìn h i  huôn mặt trẻ  ủ    B   s   rung 
 hành  à  inh  âm  ới    h xuất hiện,  h t bi u mới thấy rõ bản l nh đ ng  ảm  hụ   ủ  h i tài h   
này.  
 
 rướ  những niềm  ui đã đến, tôi  ũng ghi nhận một điều th   ị là mọi  iệ  như đã  ó nhân  uyên 
đư  đẩy, như  âu  huyện  ủ  BS  uyên  ới sự tình  ờ tìm lại đượ  người bạn Đứ   ũ, quyết định  h  
một  ông trình đ  đời,  ũng như  âu  huyện  ủ  những   n người  ó tấm lòng đã đến  ới nh u,  ùng 
 hung   i g nh      iệ   hung gi   người, gi   đời.  
 

V Kết nối 

Mọi ý kiến đóng góp, câu hỏi liên quan đến buổi hội thảo này xin gửi về: 

BS Nguyễn S  Huyên 

sihuyennguyen@gmx.de 

Phạm Ngọc Thúy 

ngocthuyp19@gmail.com 

 

VI   ư    t  nh trực tuyến tháng 7.22 

 h ng 6.    hương trình trực tuyến ngh  hè, s u g n   năm sinh h ạt mỗi tháng, và sẽ sinh hoạt tr  

lại  à  th ng 7.  .  h ng tôi xin được hân hạnh chào mừng, hẹn gặp lại quý vị, các anh chị và các bạn 

tham dự buổi trực tuyến này. 

Trong buổi trực tuyến ngày 8.5.22,  h ng t  đã  ó  ịp thấy rõ hơn  ề tiềm lực của tuổi trẻ Việt Nam. 

Nếu thế hệ trẻ này  ó đượ   ơ hội học hỏi như     nướ   ăn minh tiến bộ thì các bạn trẻ  ó đủ khả 

năng, bản l nh, tự tin  à động  ơ đ  đ  sức với thế hệ trẻ trên thế giới.  h ng t   ũng đã nhận thấy 

rằng nhiều bạn trẻ vì thiếu thốn tài  hính  à  hông được hỗ trợ đ ng    h, đ ng mức mà phải đối 

đ u với muôn  àn  hó  hăn trên bướ  đường xây dựng tương l i  h  mình, đ  phục vụ đắc lực, hữu 

hiệu  h  quê hương. 

Thân mời tham dự: 

Buổi trực tuyến vào tháng 7.22 

sẽ giới thiệu một tập th   

gồm nhiều đồng hương từ Đức, Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới  

cùng góp sức  

đ  hỗ trợ người nghèo và thế hệ trẻ Việt   m  ượt  hó  ươn lên. 
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 ừ ngày  hấm  ứt  hiến tr nh tại Việt Nam năm  97 ,   Đứ   ó tổ  hứ  Ủy B n  ương  rợ (UBTT) 
gồm     bạn bè sinh viên Việt   m gi   đỡ nh u  ề tài  hính  à họ  tậ    Đứ . Với thời gi n,     SV 
này đã thành đạt.  BTT hướng h ạt động  ủ  mình  ề V   ới nhiều  ự  n hỗ trợ người nghè   à gó  
 h n  h t huy trí tuệ thế hệ trẻ tại V .  hương trình đã nhận đượ  rất nhiều đóng gó   ủ       ạnh 
 hường Quân   nhiều lãnh  ự .  hờ  ậy UBTT đã hợ  t    ới     tổ  hứ , hội đ àn thiện nguyện   
Đứ   à VN đ   ề  ùng sâu, vùng x  xây trường b n tr   h  họ  sinh nghè , tặng s  h hay đ   huyến 
 hí h thói qu n đọ  s  h h y,  huyến  hí h trí tò mò tìm hi u,  ị h s  h họ  nghề đ  gó   h n nâng 
    trình độ trường nghề  à  ông nhân Việt   m, tặng họ  bổng tiế  sứ  đến trường  h   ọ  Sinh, 
 ọ  Viên, Sinh Viên,  ứu trợ bã  lụt, xây   u  . … 
 h ng tôi sẽ giới thiệu  ới quý  ị,      nh  hị  à     bạn thành quả h ạt động  ủ   B   từ hơn    
năm n y  à  hương trình làm  iệ  sắ  tới  ới tên mới  ủ  tổ  hứ  là VSW,  iết tắt  hử Đứ  là 
Vietnamesisches Studienwerk in Bundesrepublik Deutschland, tên Việt là  ội  ương  rợ  à  ợ  t   
Đứ  Việt. Chân thành mời tất  ả quý  ị,      nh  hị  à     bạn từ  hắ  nơi trên thế giới th m  ự hội 
thả  này  ới nhiều ý  iến xây  ựng  à hỗ trợ đắ  lự . 
 
 in  hân thành   m ơn  à m ng gặ  lại. 
 

Berlin, 15.5.22 

Phạm Ngọc Thúy 

Nhóm tổ chức Sinh hoạt Hàng tháng 

Tiengxuan.jimdofree.com 

 ội t ả t ực t  ế 
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