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KẾ HOẠCH 
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho  

học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017 
 

Căn cứ Thông tư 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc  
hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo,  
dạy nghề. 

Nay, Trường triển khai Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học 
sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho HSSV đang học tập tại Trường. 

- Giúp phát hiện bệnh lý để có biện pháp chữa trị kịp thời.  

- Tổ chức khám sức khỏe phải nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

Khám sức khỏe tổng quát cho học sinh, sinh viên bao gồm: Cân nặng, đo chiều 
cao, đo huyết áp, Mắt, Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt, Nội, Ngoại, Da liễu.  

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Đối tượng tham gia 

- HSSV các lớp Trung cấp nghề Khóa 9 (2014 - 2017), Khóa 10 (2015 - 
2017, 2015 - 2018) và các lớp Cao đẳng nghề Khóa 9 (2014 - 2017), Khóa 10 
(2015 - 2018) của Trường. 

- Tất cả HS các lớp Khóa 9, Khóa 10 và Khóa 11 thuộc diện dân tộc thiểu 
số nội trú Ký túc xá. 

- Số lượng:  

+ HSSV Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Khóa 9 và Khóa 10: 614 HSSV. 

+ HS dân tộc thiểu số khóa 9, Khóa 10 và Khóa 11: 249 HS.  

2. Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.  

3. Thời gian: 01 ngày, ngày 22/10/2016.  

- Buổi sáng: bắt đầu từ 07h00’ đến 11h30’  



+ Từ 07h30’ đến 09h30’: Tổ chức khám sức khỏe cho HSSV các lớp Khóa 9 
và Khóa 10 Khoa Kỹ thuật. Số lượng cụ thể: 333 HSSV. 

+ Từ 09h30’ đến 11h30’: Tổ chức khám sức khỏe cho HSSV các lớp Khóa 
9 và Khóa 10 Khoa Du lịch - Dịch vụ. Số lượng dự kiến: 242 HSSV.  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ phút đến 17h00’ 

+ Từ 13h30’ đến 14h00’: Tổ chức khám sức khỏe cho HSSV các lớp Khóa 9 
và Khóa 10 Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản. Số lượng cụ thể: 39 HSSV.  

+ Từ 14h30’ đến 17h00’: Tổ chức khám sức khỏe cho HS các lớp Khóa 9, 
Khóa 10 và Khóa 11 thuộc diện dân tộc thiểu số nội trú Ký túc xá. Số lượng cụ thể: 
249 HS.  

Lưu ý: Tùy tình hình thực tế, thời gian khám sức khỏe có thể thay đổi. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

- Sắp xếp 05 phòng khám, bố trí bàn ghế (sử dụng phòng học), trong đó:  

+ Phòng A14 (1 bộ bàn ghế): khám mắt.  

+ Phòng A15 (có 2 bộ bàn ghế): khám Tai - Mũi - Họng.  

+ Phòng A23 (có 2 bộ bàn ghế): khám Răng - Hàm - Mặt.  

+ Phòng A24 (có 1 bộ bàn ghế): khám Nội + Ngoại + Da liễu.  

+ Phòng A25 (có 1 bộ bàn ghế): khám Nội + Ngoại + Da liễu.  

+ Sảnh trước phòng A14: đo chiều cao, cân nặng.  

- Tham mưu ký hợp đồng khám sức khỏe với Bệnh viện thành phố Phan Thiết. 

- Chuẩn bị phiếu khám bệnh. 

            - Lập sơ đồ phòng khám.  

- Hướng dẫn HSSV đến vị trí các phòng khám.  

- Bố trí bàn, ghế làm việc cho đội ngũ y, bác sỹ và HSSV đợi khám tại khu 
vực hành lang dãy phòng học A, trong phòng khám và sắp xếp bàn ghế đúng vị trí 
lớp học sau khi kết thúc khám sức khỏe. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 

- Bố trí 04 thùng nước 20 lít. 

- Vệ sinh hành lang và các phòng học dãy A. 

3. Ban quản lý Ký túc xá & Bảo vệ  

- Bố trí 02 nhân viên bảo vệ phối hợp Phòng Công tác HS-SV hướng dẫn, 



ổn định HSSV trong quá trình khám sức khỏe. 

 - Thông báo đến tất cả HS thuộc diện dân tộc thiểu số đang nội trú tại Ký túc 
xá tham gia đầy đủ và đúng thời gian. 

            4. Phòng Tài vụ 

- Chuẩn bị kinh phí thực hiện. 

5. Các khoa chuyên môn 

- Triển khai nội dung Kế hoạch đến Giáo viên chủ nhiệm và HSSV. 

- Ngày 12/10/2016 Giáo viên chủ nhiệm các lớp nhận phiếu khám sức  
khỏe tại Phòng Công tác HS-SV (liên hệ thầy Nguyễn Thanh Chương); sau đó 
phát phiếu khám sức khỏe, hướng dẫn HSSV điền đầy đủ thông tin kèm danh sách 
lớp và gửi về Phòng Công tác HS-SV trước ngày 19/10/2016.  

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp Phòng Công tác HS-SV tập trung 
HSSV đúng giờ, hướng dẫn và quản lý lớp trong suốt thời gian khám sức khỏe.  

- Đối với HSSV không tham gia khám sức khỏe theo quy định, giáo viên 
chủ nhiệm lập danh sách làm căn cứ để xếp loại rèn luyện HKI, năm học 2016 - 
2017. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho HSSV năm học 
2016 - 2017, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (báo cáo); 
- Thầy Ích (phối hợp); 
- Các đơn vị thuộc Trường (thực hiện); 
- Lưu: VT, CTHSSV. 

           KT. HIỆU TRƯỞNG 
           PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

           Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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