
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI 
                            

                      Số: 586/TB- TMDL 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
          

               Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017 

 
THÔNG BÁO 

( Về việc khám sức khỏe năm 2017 ) 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 553/KH-TMDL ngày 28 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng trường 

Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội về việc khám sức khỏe tuyển sinh năm 2017.  

  Ban giám hiệu thông báo lịch khám sức khoẻ tuyển sinh năm 2017 đối với học sinh, sinh 

viên các lớp Cao đẳng khóa 9 và TCCN52, như sau. 

1. Thời gian: Thứ Bảy, ngày 04 tháng 11 năm 2017. 

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội  

                      ( Các phòng học tầng 1, tầng 2 - Nhà A2 và Tầng 1 Nhà A4). 

      3. Lịch khám 

TT Thời gian Đơn vị 

1 

Sáng : 7h15’ -> 9h00’ Khoa Công nghệ chế biến 

Sáng: 8h30’ -> 10h00’ Khoa Ngoại ngữ 

Sáng : 9h00’ -> 11h00’ Khoa Tài chính - Kế toán 

2 Chiều: 13h00-> 14h30 Khoa Khách sạn- Du lịch 

Chiều: 14h00->15h30 Khoa Kinh doanh Thương mại 

4.Yêu cầu: 

 * Giáo viên chủ nhiệm: 

- Thông báo tới từng học sinh, sinh viên. 

- GVCN nhận, phát giấy khám sức khoẻ cho HSSV lớp mình phụ trách tại sảnh nhà A1. Quản 

lý số lượng học sinh, sinh viên tham gia khám sức khỏe. 

- Hướng dẫn HSSV đi khám theo sơ đồ và nộp giấy khám sức khỏe về phòng kết luận. 

- Nộp báo cáo công tác triển khai khám sức khoẻ (theo mẫu) về Phòng Công tác học sinh - sinh 

viên  đến hết 15h40’ ngày 04/11/2017. 

* Học sinh- sinh viên: 

-  Đi khám đầy đủ, đúng giờ theo lịch khám 

- HSSV gặp GVCN nhận giấy khám sức khoẻ tại sảnh nhà A1 đi khám theo sơ đồ hướng dẫn. 

* Lưu ý : 

 - HSSV có lý do cá nhân, không đi khám sức khỏe theo lịch viết đơn xin phép gửi về phòng 

Công tác học sinh sinh viên, Tầng 3 nhà A1 đến hết ngày 2/11/2017. 

- HSSV tự ý bỏ khám sức khỏe không có lý do sẽ xử lý theo quy định. 

          Ban giám hiệu yêu cầu GVCN, học sinh, sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 9 và TCCN 52 

nghiêm túc thực hiện theo thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
       - BGH (để báo cáo); 
       - Các lớp CĐ 9; TCCN52; 
       - Lưu VT; 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Nguyễn Hiếu 



 
 

BÁO CÁO 

THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHOẺ CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN 

 
Lớp ……………….... Khoa………………..  Giáo viên chủ nhiệm………………………………… 

1. Công tác triển khai thông báo khám sức khỏe: 

- GVCN đã phổ biến quán triệt nội dung thông báo đến HSSV của lớp: 

 Sĩ số có mặt: ……….. Vắng mặt……… vào ngày…….tháng……. năm 2017 

 Địa điểm:………….. …… …………………………………………………………………………. 

Danh sách học sinh, sinh viên vắng mặt: 

TT MHSSV Họ và tên Lý do Hình thức triển khai 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

2. Tổng hợp học sinh, sinh viên không đi khám sức khỏe  

Tổng số học sinh, sinh viên…………… Đi khám…………..……. Chưa đi khám………………... 

TT MHSSV Họ và tên Lý do Không lý do 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

      Bí thư                                             Lớp trưởng                                    Giáo viên chủ nhiệm 
 (ký ghi rõ họ tên)                                                (ký ghi rõ họ tên)                                                      (ký ghi rõ họ tên) 


