
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Số: 16 /2017/TB-CTSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức khám sức khỏe cho Sinh viên Khóa 13 
 

 Kính gửi: 

  - Các Phòng, Khoa; 

  - CVHT Khóa13; 

  - Toàn thể Sinh viên Khóa 13. 
 

Căn cứ Quy chế Công tác Học sinh, Sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/08/2007; 

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho Sinh viên khóa 13 đã được Ban 

Giám hiệu nhà trường phê duyệt. Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tổ chức 

khám sức khỏe đến Sinh viên khóa 13 như sau: 

 Đối tượng: Tất cả Sinh viên khóa 13 chưa có giấy khám sức khỏe đầu năm học.  

 Thời gian: Từ 7h30 – 11h30, ngày 01/12/2017 (thứ sáu). 

 Địa điểm: Phòng B 1.1 và B 1.2 (Phòng Thư viện). 

 Cách thức thực hiện: Ban Cán sự các lớp nhận phiếu khám sức khỏe tại Phòng 

Công tác Sinh viên về phát cho thành viên trong lớp điền thông tin cá nhân 

trước khi đi khám trước ngày 30/11/2017. 

Đề nghị toàn thể Sinh viên khóa 13 theo dõi thông báo và đến khám sức khỏe đúng 

lịch đã thông báo.  

Lưu ý: Những sinh viên không đến khám sức khỏe trong thời gian trên, sẽ phải tự 

liên hệ đơn vị khám sức khỏe: Bệnh xá Quân Y – Trường Cao đẳng nghề Số 8 để 

khám và nộp kết quả khám sức khỏe cho Nhà trường để bổ sung hồ sơ sinh viên. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Phòng HCNS (để phối hợp); 

- Lưu: P. CTSV. 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(đã ký) 

 

Đinh Anh Tuấn 

 

 


