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Ngày 26/2/2014 Bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo đã họp với

Ông Andy MacPhillimy – Phó Chủ tịch Morris Architects về việc xây dựng Trung

tâm Y học Tân Tạo. Theo nội dung cuộc họp Morris Architects sẽ đảm nhiệm việc

xây dựng tầm nhìn và sứ mệnh của Trung tâm Y học, lên kế hoạch chương trình

trong ngắn và dài hạn, thiết kế toàn bộ đường, cơ sở vật chất, tiện ích, quy hoạch

xây dựng và mở rộng.
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Trong tương lai, Trung tâm Y học Tân Tạo – Tại khu công nghiệp Tân Đức, huyện

Đức Hòa, Long An – sẽ đảm nhiệm các chức năng điều trị bệnh, nghiên cứu và

giảng dạy. Chương trình đào tạo đại học bao gồm dược, nha khoa, điều dưỡng, y

đa khoa, chăm sóc sức khỏe tại nhà, y tế cộng đồng và quản lý. Trương trình đào

tạo sau đại học bao gồm quản lý, y tế cộng đồng, y đa khoa nội trú, phẫu thuật nội

trú, tâm thần nội trú, điều dưỡng, nha khoa nội trú, dược nội trú. Trung tâm Y học

Tân Tạo sẽ cấp học bổng tiến sĩ cho nội khoa và ngoại khoa.

Theo lộ trình cho tới năm 2025, ngành kinh tế của Trung tâm Y khoa sẽ bắt đầu

tuyển 50 sinh viên, 2030 ngành Sức khỏe cộng đồng tuyển 50 sinh viên; ngành

dược tuyển 180 sinh viên, ngành nha khoa tuyển 50 sinh viên. Tới năm 2035 số

lượng sinh viên Y đa khoa sẽ đạt 1200 sinh viên trong đó có 400 sinh viên nội trú,

Điều dưỡng tuyển 1000 sinh viên (trong đó có 100 suất học thạc sĩ), chăm sóc sức

khỏe tại nhà tuyển 550 sinh viên. Bước đầu Trung tâm Y học tập trung vào giảng

dạy những lĩnh vực cơ bản và chăm sóc sức khỏe bước đầu, sau đó sẽ mở rộng ra

lĩnh vực điều dưỡng và nha khoa. Trong chiến lược dài hạn, trung tâm sẽ đào tạo

những lĩnh vực nội trú đặc biệt như dược, sức khỏe cộng đồng, khoa học ứng dụng,

tâm thần học và kinh tế.

Buổi họp kết thúc thành công, Mr. Andy MacPhillimy đánh giá cao tinh thần làm

việc của tất cả các bên và khẳng định Morris Architects rất sẵn sàng hỗ trợ Tập

Đoàn Tân Tạo đạt được mục tiêu.


