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THÔNG BÁO 
Về việc khám sức khỏe tuyển sinh năm học 2018 - 2019 

 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-TMDL ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội về việc khám sức khỏe tuyển sinh năm học 2018 - 2019. 

Ban Giám hiệu thông báo lịch khám sức khoẻ tuyển sinh năm học 2018 - 2019 đối với sinh 

viên các lớp Cao đẳng khóa 10 như sau: 

1. Địa điểm, thời gian khám: 

1.1. 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). 

1.2. Địa điểm nhận giấy khám: tại sảnh nhà A1. 

1.3. Thời gian khám: Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11 năm 2018 

Lịch khám các khoa cụ thể như sau: 

TT Thời gian Đơn vị 

1 

Sáng : 7h15’ -> 9h15’ Khoa Khách sạn - Du lịch 

Sáng: 9h15’ -> 10h15’ Khoa Ngoại ngữ 

Sáng : 10h00’ -> 11h15’ Khoa Công nghệ chế biến 

2 Chiều: 13h00 -> 14h30’ Khoa Kinh doanh Thương mại 

Chiều: 14h00 -> 15h30’ Khoa Tài chính - Kế toán 

2. Thực hiện: 

2.1. Học sinh- sinh viên: 

- Đi khám đầy đủ, đúng giờ theo lịch khám. 

- Sinh viên 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 01/11/2018. 

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

2.2. Giáo viên chủ nhiệm: 

- Thông báo lịch khám sức khỏe đến sinh viên lớp chủ nhiệm vào các giờ sinh hoạt lớp. 

- Nộp danh sách phản hồi việc triển khai thông báo khám sức khoẻ tới sinh viên về phòng 

Công tác học sinh - sinh viên (theo mẫu) đến hết  ngày 01/11/2018. 

- GVCN phát giấy khám sức khoẻ cho sinh viên lớp mình phụ trách tại sảnh nhà A1. 

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

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

viên đến hết 15h40’ ngày 03/11/2018. 

     Ban giám hiệu yêu cầu GVCN, sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 10 nghiêm túc thực hiện 

theo thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
  - BGH (để báo cáo); 
  - GVCN các lớp CĐ10 (để thực hiện); 
  - Lưu VT; 
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