
Bác sĩ Kong Hwai Loong là Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và là chuyên gia 
về ung bướu tại  Bệnh viện Đại học Y Quốc gia (NUHS). Bác sĩ Kong trước đây là Giám đốc điều hành của Hội 
đồng nghiên cứu y sinh (BMRC) và Phó giám đốc điều hành của Cơ quan khoa học, công nghệ và nghiên cứu 
(A * STAR).

Tốt nghiệp khoa y của Đại học NUS năm 1988, bác sĩ Kong được chứng nhận chuyên ngành bác sĩ Nội khoa 
sau khi ông nhận bằng Thạc sĩ Y khoa (Nội khoa) năm 1993 của NUS, đồng thời là thành viên tại Royal College 
of Physician (Anh). Năm 1998, ông đã nhận được bằng chứng nhận chuyên ngành Ung bướu Nội khoa và 
được bầu làm thành viên của Học viện Y khoa. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Massachusetts  
Institute Technology (MIT), Hoa Kỳ và được bầu làm thành viên của Royal College of Physicians (Edinburgh) 
năm 2004. Ông đã hoàn thành chương trình đào tạo huấn luyện y tế dành cho nghiên cứu sinh sau đại học  
tại Bệnh viện New York - Trung tâm y khoa Cornell từ năm 1995 đến 1997.

Bác sĩ Kong đã nhận được rất nhiều giải thưởng hàn lâm, bao gồm các giải thưởng trong thời gian học tại 
đại học y khoa NUS, học bổng của Bộ Y tế (MOH) dành cho nghiên cứu sinh của Hội đồng nghiên cứu y khoa 
HMDP tại New York, Hoa Kỳ. Bác sĩ Kong đã được trao Giải thưởng Nhà khoa học trẻ Singapore cho những 
thành tựu nghiên cứu về liệu pháp chống quá trình tạo mạch và liệu pháp gien. Ông cũng đã được trao tặng 
bằng khen của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO). Ông đã hai lần giành giải Cá nhân trẻ Xuất sắc tại 
Singapore vì những thành tựu ông đã đạt được trong nghiên cứu ung thư. Với những đóng góp lâu dài cho 
ngành giáo dục trung học ở Singapore, ông đã hai lần được vinh dự nhận Giải thưởng Giáo Dục của Bộ Giáo 
dục, vào năm 2007 và 2013. Dr Kong cũng nhận được Giải thưởng Ngày Quốc Khánh National Day của Tổng 
thống Singapore, vì sự đóng góp của ông cho nghiên cứu khoa học và quản trị nghiên cứu tại Singapore.

Trước đây, ông là Chủ tịch của Hiệp Hội Ung bướu Nội khoa của Học viện Y khoa, đồng thời là thành viên của 
Ủy ban Đào tạo Chuyên gia Bộ Y tế (Ung bướu Nội khoa) và Ủy ban Khoa học và Công nghệ giải thưởng Cá 
nhân trẻ xuất sắc Singapore. Ông đã từng là Thống đốc của Viện Raffles và Thống đốc trong nhiều năm của 
Trường Raffles Girls.

Bác sĩ Kong chuyên chẩn đoán và điều trị ung tlhư ở người lớn. Ông cũng thường xuyên giảng về các chủ đề 
liên quan đến ung thư và giới trẻ. 

Các chuyên khoa: Ung thư vú, ung thư tiết niệu & sinh dục, dạ dày-ruột, ung thư phổi và ung thư tế bào hắc 
tố.
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