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THÔNG BÁO 

Về việc khám sức khoẻ tuyển sinh đợt 2 năm 2018 
 

Căn cứ vào kết quả khám sức khoẻ ngày 03 tháng 11 năm 2018 của các lớp Cao đẳng 

khóa 10, Ban giám hiệu nhà trường thông báo khám sức khoẻ đợt 2 như sau:  

 1. Đối tượng. 

      - Sinh viên không đi khám sức khoẻ đợt 1 ngày 03/11/2018 (Có danh sách kèm theo) 

 - Sinh viên cần khám chuyên khoa về sức khỏe (Có danh sách kèm theo). 

 2. Thời gian địa, điểm khám 

-  Thời gian: Từ thứ Hai ngày 12/11/2018  đến hết thứ Sáu ngày 16/11/2018  

         + Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00 

         + Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00 

- Địa điểm khám: Phòng khám đa khoa Việt Nhật tầng 7, tòa nhà Đồng Lợi, số 2 + 4, 

ngõ 1160 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội. 

3. Lệ phí khám sức khỏe: 

+ Đối với sinh viên đã nộp tiền không đi khám sức khỏe ngày 03/11/2018 nộp bổ sung 

lệ phí khám sức khỏe 20.000đ/sinh viên 

+ Đối với sinh viên chưa nộp tiền khám sức khỏe nộp 100.000đ/sinh viên 

+ Đối với sinh viên cần lưu ý về sức khỏe lệ phí tự túc khám theo các yêu cầu. 

+ Sinh viên nộp lệ phí khám tại phòng khám đa khoa Việt Nhật, đi khám sức khỏe theo hướng 

dẫn và nộp giấy xác nhận kết quả khám tại Phòng Công tác học sinh sinh viên ( Tầng 3 - nhà A1). 

4. Yêu cầu : 

-  GVCN (CVHT) trực tiếp phổ biến nội dung thông báo này tới từng sinh viên có tên 

trong danh sách và yêu cầu sinh viên nhận thông tin ký vào danh sách. 

- GVCN (CVHT) phản hồi lý do cụ thể đối với những sinh viên không nhận được 

thông báo này về phòng Công tác HSSV đến hết ngày 16/11/2018.  

 - Sinh viên nhận giấy khám sức khỏe, nghe hướng dẫn đi khám tại Phòng Công tác học 

sinh sinh viên ( Tầng 3 - nhà A1). 

- Sinh viên không hoàn thiện khám sức khỏe đến hết ngày 16/11/2018 sẽ bị xóa tên 

theo đúng quy định. 

Ban giám hiệu yêu cầu GVCN (CVHT) sinh viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực 

hiện theo thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
 - BGH (để báo cáo); 
 - Các lớp CĐ10; 
 - Lưu VT; 
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