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BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
 

Số: 576/TB-ĐHKTKTCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2022 
      

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức khám sức khoẻ cho Sinh viên năm 2022 

 
Căn cứ vào Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp; 

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường 

về việc tổ chức khám sức khỏe cho người học khi mới nhập học và định kỳ ít nhất một 

năm một lần trong mỗi năm học; 

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe năm 2022 cho sinh viên 

hệ đại học hệ chính quy, với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục đích, ý nghĩa: 

- Thực hiện hướng dẫn sơ cứu, cấp cứu cho Sinh viên theo quy định, hướng dẫn 

chuyên môn kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh khi phát sinh trường hợp cấp cứu trong 

thời gian học tập, sinh hoạt, thực hành tại Nhà trường; 

- Thực hiện theo dõi, kiểm tra sức khỏe Sinh viên, phát hiện các yếu tố nguy cơ 

sức khỏe, bệnh tật để dự phòng, điều trị hoặc chuyển tuyến điều trị theo quy định của 

pháp luật; 

- Triển khai các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch bệnh cho Sinh viên trong 

quá trình theo học tạo Trường; 

- Tư vấn cho người học về các vấn đề liên quan đến bệnh tật, yếu tố nguy cơ 

sức khỏe, nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý, phát triển thể chất, tinh thần và hoạt 

động thể lực; 

- Hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống tai 

nạn, thương tích trong quá trình học tập, thực hành. 

2. Đối tượng khám: 

- Khám sức khỏe đầu khóa: Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 15 tuyển sinh 

năm 2021; 

- Khám sức khỏe định kỳ: Sinh viên đại học chính quy khóa 13 và khóa 14. 

Ghi chú: Khi đến khám mang theo 01 ảnh 3cm x 4cm hoặc 4cm x 6cm; Thẻ 

Sinh viên, CCCD hoặc giấy tùy thân có ảnh để đối chiếu và lưu hồ sơ. 

3. Nội dung khám:  

- Khám thể lực, chiều cao, cân nặng,….;  

- Khám lâm sàng các chuyên khoa Nội tổng hợp, Ngoại, Tâm thần, Thần kinh, 

Da liễu, Mắt, Tai- Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt,…. 



2 
 

4. Thời gian, địa điểm khám: 

4.1. Sinh viên các lớp tại cơ sở Hà Nội (bao gồm cả các lớp học tại cơ sở 454 

Minh Khai và 218 Lĩnh Nam): 

- Thời gian: Ngày 21, 22, 23 và 24/09/2022; 

(Buổi sáng từ 07h00’ đến 11h30’; Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’) 

- Địa điểm:  Cơ sở Lĩnh Nam, ngõ 218 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội. 

(Chi tiết lịch khám cho các lớp theo Phụ lục số 01 đính kèm) 

4.2. Sinh viên các lớp Hà Nội có kế hoạch học tại cơ sở Nam Định và Sinh 

viên các lớp tại cơ sở Nam Định: 

- Thời gian: Ngày 21, 22, 23/09/2022; 

(Buổi sáng từ 07h00’ đến 11h30’; Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’) 

- Địa điểm: Tại Hội trường N.H1, 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định. 

(Chi tiết lịch khám cho các lớp theo Phụ lục số 02 đính kèm) 

5. Phân công nhiệm vụ và công tác chuẩn bị: 

5.1. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên: 

- Là đơn vị đầu mối phối hợp với Phòng Hành chính Quản trị, Phòng Tài chính 

Kế toán liên hệ đơn vị khám xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí trình Ban Giám hiệu 

duyệt và triển khai thực hiện;  

- Lập danh sách Sinh viên các lớp, thông báo tới các lớp Sinh viên và đôn đốc 

thực hiện; 

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Giám hiệu và thực hiện 

theo quy định. 

5.2. Phòng Hành chính Quản trị: 

- Phối hợp Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên liên hệ đơn vị khám để thống 

nhất kế hoạch và triển khai thực hiện; 

- Chỉ đạo bộ phận y tế, phối hợp Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên tổng 

hợp hồ sơ, kết quả khám để tư vấn, đề xuất phương án xử lý đối với các trường hợp 

Sinh viên có chỉ định khám chuyên khoa, sức khỏe yếu,…; 

- Cử cán bộ phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm khám và đảm bảo an 

ninh trật tự trong thời gian khám sức khỏe cho Sinh viên. 

5.3. Phòng Tài chính Kế toán:  

- Liên hệ với đơn vị khám và triển khai các thủ tục hợp đồng khám sức khỏe 

cho Sinh viên theo quy định; 

- Hướng dẫn chứng từ, hợp đồng và làm thủ tục thanh quyết toán kinh phí khám 

sức khoẻ theo quy định. 

5.4. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên:  

Phối hợp các đơn vị chức năng, cử sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các 

địa điểm khám sức khỏe và thực hiện các nhiệm vụ khác theo đề nghị của Phòng 

Chính trị và Công tác Sinh viên, Phòng Hành chính Quản trị. 

5.5. Lãnh đạo các Khoa có ngành:  
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Chỉ đạo Cố vấn học tập phối hợp các đơn vị chức năng đôn đốc, nhắc nhở Sinh 

viên thực hiện nghiêm việc khám sức khỏe theo quy định.  

5.6. Cố vấn học tập:  

Phối hợp Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên triển khai thông báo, đôn đốc, 

nhắc nhở Sinh viên nghiêm túc thực hiện khám sức khỏe theo quy định.  

5.7. Ban Cán sự, Ban chấp hành Chi đoàn các lớp: 

Triển khai thông báo, đôn đốc, nhắc nhở Sinh viên nghiêm túc thực hiện khám 

sức khỏe theo kế hoạch và các nội dung thông báo. 

5.8. Sinh viên các lớp đại học hệ chính quy khóa 13, khóa 14 và khóa 15: 

- Chủ động và sắp xếp thời gian đến khám sức khỏe theo kế hoạch và chấp hành 

nghiêm quy định, hướng dẫn của ban tổ chức khám; 

 - Khi đến khám mang theo 01 ảnh 3cm x 4cm hoặc 4cm x 6cm; Thẻ Sinh viên, 

CCCD hoặc giấy tùy thân có ảnh để đối chiếu và lưu hồ sơ. 
 

Trên đây là kế hoạch khám sức khỏe cho Sinh viên năm 2022, đề nghị các đơn 

vị chức năng, cá nhân được phân công nhiệm vụ chủ động phối hợp và tổ chức thực 

hiện theo đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các tình huống 

phát sinh cần kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu xin ý kiến chỉ đạo và thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để b/c); 
- Các đơn vị trong toàn Trường (để phối hợp t/h); 
- Các lớp Sinh viên (để t/h); 
- Website, Fanpages; 
- Lưu VT, HCQT, TCKT, CTSV. 

  KT/HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(đã ký) 
 
 

 TS. Nguyễn Ngọc Khương 

  
 

 


