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THÔNG BÁO 
Tổ chức chương trình ngoại khóa 

phối hợp tuyên truyền tư vấn sức khỏe sinh sản cho học sinh, sinh viên 

 
  

 Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; 

Nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về vấn đề chăm sóc sức khỏe giới tính; 

Ban Giám hiệu Nhà trường phối hợp với Công ty cổ phần dược phẩm Rạng Đông 

Việt - Chi nhánh Hà Nội (Địa chỉ: Số 9/654/12 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) tổ chức 

chương trình tuyên truyền tư vấn về sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản đối với học 

sinh, sinh viên. 

 Để công tác tuyên truyền, tư vấn đạt hiệu quả cao. Ban Giám hiệu yêu cầu các 

Phòng, Khoa, Trung tâm và các lớp học sinh, sinh viên thực hiện một số nội dung sau:  

1. Đối tượng: 

Toàn thể nữ học sinh, sinh viên Cao đẳng 9 và Trung cấp chuyên nghiệp 52. 

2. Thời gian, địa điểm: 

Thời gian:Ngày 31 tháng 10 năm 2017 

Thời gian Lớp Thời gian Lớp 

 

9h00’- 9h40’ 

 

KTCB9C;QTDL9B; 

CBMA52; KD9A; KT9B; 

KTCB9B; QTKD9B; 

QTKS9B; TA9A; TADL9A; 

TATM9A; TMĐT9A 

 

14h00’-14h45’ 

 

KT9A; KTCB9A; QTDL9A; 

QTKD9A; QTKS9A; KD9A; 

KT9B; KTCB9B; QTKD9B; 

QTKS9B; TA9A; TADL9A; 

TATM9A; TMĐT9A 

 

Lưu ý:Sinh viên các lớp chia tách lớp học chuyên ngành buổi sáng sẽ tham gia 

lớp tư vấn buổi chiều, học chuyên ngành buổi chiều sẽ tham gia lớp tư vấn buổi sáng. 

Địa điểm:Tại hội trường nhà A3 

3. Nội dung: Công tác tuyên truyền, tư vấn do đội ngũ Chuyên gia tư vấn Công ty cổ 

phần dược phẩm Rạng Đông Việt - Chi nhánh Hà Nội thực hiện gồm: 

- Tư vấn giới tính và sức khỏe sinh sản 

- Tư vấn một số bệnh phụ nữ thường gặp – nguyên nhân và biện pháp phòng tránh  

- Nhận biết ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến vú 



- Hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín đúng cách, các giải pháp vệ sinh hiệu quả kinh tế 

- Hiện tượng ra khí hư có nhiều mùi hôi, viêm nấm âm đạo, viêm cổ tử cung 

- Phương pháp mới khoa học và hiệu quả 

- Giao lưu hỏi đáp một số vấn đề về các hiện tượng thường gặp trong kỳ kinh nguyệt, 

tuyên truyền các biện pháp sinh đẻ có kế hoạch. 

4. Yêu cầu: 

- Phòng Công tác học sinh, sinh viên kết nối và phối hợp với Công ty cổ phần dược phẩm 

Rạng Đông Việt – Chi nhánh Hà Nội tổ chức thực hiện. 

- 100% nữ học sinh, sinh viên Cao đẳng 9 và Trung cấp chuyên nghiệp 52 tham gia. 

- Học sinh, sinh viên Cao đẳng 7, 8 và Trung cấp 51 quan tâm về vấn đề sức khỏe sinh 

sản đều có thể tham dự theo thời gian phù hợp. 

- Giáo viên chủ nhiệm (CVHT) các lớp Cao đẳng 9 chia tách lớp học chuyên ngành học 

sáng và học chiều, nhắc nhở các sinh viên học buổi sáng dự lớp tư vấn buổi chiều, các 

sinh viên học chiều dự lớp tư vấn buổi sáng. 

-Giáo viên chủ nhiệm (CVHT) các lớp Cao đẳng 9 và Trung cấp chuyên nghiệp 52 quản 

lý sĩ số học sinh, sinh viên tham gia và nộp danhsách học sinh, sinh viên vắng mặt về 

phòng Công tác Học sinh – sinh viên. 

- Đối với những trường hợp học sinh, sinh viên vắng mặt (không có lý do), phòng Công 

tác Học sinh – sinh viên sẽ tập hợp làm căn cứ trừ điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên 

vào cuối học kỳ. 

Ban Giám hiệu yêu cầu phòng Công tác Học sinh – sinh viên,các Phòng, Khoa, 

Trung tâm, giáo viên chủ nhiệm (CVHT) và các lớp học sinh, sinh viên nghiêm túc thực 

hiện thông báo này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 
- Các lớp HSSV (để thực hiện); 
- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Đàm Văn Hường 
 


