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BQ GIAO THÔNG VIN TAT CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

TRUNG DH HANG HA! VIT NAM Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S:  ,/437  /TB-DHHHVN HáiPhông, ngày tf tháng 1] nàm 2022 

THÔNG BAO 
V viêc t1 chü'c khám sü'c khóe dlnh  k)' näm 2022 cho CB, VC, NLD 

KInh gCri: Thu tnthng các don vj trong Trtiông 

Can cir B 1ut Lao dng s 10/2012/QH13 ngày 01/05/2013; Lut an 
toàn v sinh lao dng so 84/2015/QH13 ngày 26/5/20 15; 

Thrc hin Kê hoach an toàn, v sinh lao dng nãm 2022. 

Trung Dai  h9c Hang hâi Vit Nam t chcrc khám sirc khóe dnh k' nãm 
2022 cho CB, VC, NLD vi kê hoach nhu sau: 

1. Di ttrçrng: CB, VC, NLD cüa Tnrmg thuc din biên ch, hçip dng 
vái Tru?ing có th?ñ han  tü 12 tháng trâ len; Can b bit phái i các don vj tr1rc 
thuc Tru?mg; Ban QLDA. Truông hçp khác trInh Hiu trueing xét duyt. 

2. Thôi gian - dja diem khám: 
- Ngày 09, 10, 11/11/2022: khám tai  Truing  Dai  h9c Hang hài Vit Nam; 

- Ht thii gian trên: khám tai  Bnh vin (Ci th trong Phit 1c kern theo). 

3. Kinh phi: Nhà truàrng h trpr 600.000 dng cho mi cá nhân thuc 
khoân 1, nêu phát sinh Ca nhân t,r chi trâ. Dôi tuclng khác do don vi tr to chirc 
khám sue khôe djnh kST cho nguYi lao dng theo quy djnh cüa pháp lut. 

4. To chü'c thtrc hiên: 

- Các don v thông báo và yêu cu 100% CB, VC, NLD di khám strc khOe 
dnh kS' näm 2022 theo 1ch (chê d pháp 1ut bAt buc); 

- Tram Y t là dâu môi t chic, giám sat chuyên mOn, quãn 1 h so, ttr 
van sirc khOe cho nguii lao dng; báo cáo theo quy djnh; 

- Các phOng: Quán trj - Thit bj, To chirc - Hành chInh Kê hoach - Tài 
chInh và các don vi lien quan phôi hçip vâi Tram  Y tê trong vic to chüc, thanh 
quyêt toán theo quy djnh. 

5. Lien he: Bs Phan Vit Dirc; P.105C nhà Al; Diên thoai: 0904325125; 
Email: ducpv.yte@vimaru.edu.vn.  

Yêu cu thU tru&ng các don vi, cá nhân lien suan phôi hop thirc hin tot 
kê hoach  này./_- 

Noi n/i in: 

- Nhu trên; 
- DU, HDT; 
- Hiu truàng (d báo cáo); 
- Luu VT, TYT 



PHV LUC 

(Kern theo Thông báo sô'Af37/TB-DHHHVN ngày 01 /11/2022 c1'ia 
Hiu trzthng Trzthng Dcii hQc Hang hái Vit Narn) 

1. Lch khám sfrc khôe djnh k' nám 2022: 

Thôi gian Do'n v Dja dim 

07h15-11h30 

ThIrTtr 

09/11 

- Dâng üy, Ban Giám hiu, CD, DTN; 

- Các Phông, Ban, Thu vin, Nhà xuât 
bàn, Trung tam, Vin, Cong ty; 

- Trung Cao däng VMU. 
Tai Trtrông Dii hçc 
Hang hal Vit Nam: 

Nhà A9 và Tram Y tê 

(Lá'y rnáu, Siêu am, 
chypXquang... 

tai Trzthng) 

07h15-11h30 

Thu Näm 

10/11 

- Các Khoa, Vin có Sinh viên (1/2); 

- Khoa Co sâ - Co bàn, Khoa L 1un 
chInhtrj(1/2). 

07h15-11h30 
Thu Sáu 

11/11 

- Các Khoa, Vin có Sinh viên (1/2); 

- Khoa Co s& - Co bàn, Khoa L luân 
chInh tn (1/2). 

07h15-16h00 
tfr Thi? Bay 
(12/11) den 

Thi? Hal 
(21/11) 

Can b, viên chc, ngui lao dng 
chua di khám süc khóe 

Tai Bênh viên B 
khoa Quc t 
so 124 Nguyn DÜQC 
Cành, Lê Chân, H 

2. Chü : 

- Don vj chü dng chia CB, VC, NLD thành 2 nhóm chInh cho phii h9p 
sO lugng, cOng viêc, ljch giáng dy vâ ljch khám sirc khOe; 

- Cn 1y máu xét nghim khi dói hoc sau an 2 gi; 

- Uông nhiu nuOc, nhjn tiêu trithc khi siêu am birng; 

- Không chitp Xquang tim phi khi mang thai; 

- CB, VC, NLD có nhu cu xét nghim them ngoài ni dung co bàn trên 
thI dang k truôc tti Bàn nhn ho so- 
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