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THƯ NGỎ 
Về việc đề nghị hỗ trợ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (1968-2018) 

 

Kính gửi: 
 

- Các cơ quan, đơn vị, các cá nhân 

- Các khóa cựu học viên, cựu sinh viên 

Trường Đại học Y Dược Thái Bình (tiền thân là Phân hiệu Đại học Y khoa Thái Bình) 
được thành lập năm 1968, giữa những năm tháng khói lửa chiến tranh ác liệt đang lan rộng 
khắp cả nước. Ngay những năm đầu thành lập, Trường đã phải chịu những trận ném bom 
phá hủy nặng nề cơ sở vật chất vừa mới được tạo dựng. Vượt lên mọi khó khăn, Trường đã 
vững vàng phát triển đến hôm nay.  

Trải qua 50 năm, Nhà trường đã đào tạo được trên 25 nghìn bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, 
2.500 học viên sau đại học, trong đó có gần 1.000 bác sĩ cho nước CHDCND Lào và   
Vương quốc Campuchia. Với những thành tích đã đạt được, Nhà trường đã được Đảng, 
Nhà nước, Chính phủ, tặng thưởng nhiều Huân chương, phần thưởng cao quý, được nước 
CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia tặng nhiều huân huy chương cao quý, các Bộ 
ngành Trung ương, UBND các tỉnh tặng bằng khen ghi nhận thành tích, đánh giá cao. Năm 
2013, Trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Năm 
2016, Trường vinh dự được nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động. 

Được sự đồng ý của Bộ Y tế, Nhà trường sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập vào 
ngày 18/11/2018. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, học viên, sinh viên qua các thế hệ gặp 
gỡ, ôn lại truyền thống vẻ vang đầy tự hào, động viên cán bộ, học viên và sinh viên đang 
công tác và học tập, đoàn kết chung tay xây dựng Trường Đại học Y Dược Thái Bình ngày 
càng phát triển, xứng tầm với sự phát triển của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Để việc tổ chức Lễ Kỷ niệm được trang trọng và thành công, Nhà trường rất mong 
nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các khóa cựu học viên, sinh viên, các cơ 
quan, đơn vị và cá nhân.  

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Trường Đại học Y Dược Thái Bình, số 373, Lý Bôn,        
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Số tài khoản 113000018235, Ngân hàng TMCP Công 
thương VN chi nhánh Thái Bình.  

Thông tin chi tiết xin liên hệ ThS Trần Mạnh Hà, Trưởng phòng Hành chính và Công tác 
chính trị, ĐT: 0227.3836.858, DĐ: 0936432668.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 
  
 


