
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 67/CV – CĐ 

Về việc tầm soát bệnh cho  

công chức, viên chức, người lao động năm 2019 

Cần Thơ, ngày 31  tháng  8  năm 2019 

  

Kính gửi: Công đoàn các đơn vị 
 

Thực hiện Kế hoạch hàng năm về việc chăm lo sức khỏe cho công chức, viên chức, 

người lao động (CCVC-NLĐ), Công đoàn Trường thông tin đến Công đoàn các đơn vị nội 

dung liên quan đến việc tầm soát bệnh cho CCVC-NLĐ năm 2019 như sau: 

1. Đối tượng: 

- CCVC-NLĐ thuộc biên chế và hợp đồng Trường trả lương. 

- VC-NLĐ thuộc đối tượng làm việc trong môi trường độc hại. 

2. Kinh phí: 

Định mức chi cho công tác chăm lo sức khỏe CCVC-NLĐ năm 2019 như sau: 

- Nam: 400.000 đồng/người. 

- Nữ: 500.000 đồng/người. 

- Đối với người lao động do đơn vị hợp đồng tự trả lương, đề nghị đơn vị sử dụng 

lao động chi hỗ trợ tầm soát bệnh cho người lao động như VC-NLĐ Trường trả lương để 

đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

3. Các bệnh viện hỗ trợ công tác khám sức khỏe năm 2019: 

Nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu của CCVC-NLĐ và khuyến khích CCVC-NLĐ tham 

gia tầm soát bệnh, bảo vệ sức khỏe cá nhân, năm 2019 có bốn bệnh viện hỗ trợ công tác này, 

CCVC-NLĐ chọn một trong bốn bệnh viện sau: 

- Bệnh viên Đa Khoa Trung ương Cần Thơ. Địa chỉ: Số 315 đường Nguyễn Văn 

Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

- Bệnh viện Vạn Phước Cửu Long. Địa chỉ: Số 19 đường Nguyễn Văn Linh, phường 

Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

- Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ. Địa chỉ: Số 106 đường Cách mạng tháng tám, 

phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

- Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Địa chỉ: Số 397 đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (cạnh Bệnh viện Nhi đồng mới). 

4. Hướng dẫn đăng ký lấy máu và khám: 

-  Bước 1: Cán bộ đăng nhập theo đường link trong email để điền thông tin cá nhân, 

chọn bệnh viện và chọn ngày lấy máu. Thời gian đăng ký từ ngày 03/9/2019 đến ngày 

15/9/2019. Sau thời gian này Công đoàn sẽ tổng hợp số liệu gửi đến các bệnh viện và không 

nhận đăng ký nữa. 

-  Bước 2:  Đến lấy máu đúng ngày đã đăng ký. Đăng ký các tiêu chuẩn tầm soát 

bệnh tại buổi lấy máu (tham khảo các file đính kèm). Các bệnh viện sẽ hướng dẫn cụ thể tại 

buổi lấy máu. 



-  Bước 3: Đến khám tại Bệnh viện trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2019 đến 

ngày 11/10/2019 (kể cả thứ bảy và chủ nhật, riêng Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ vào thứ bảy 

và chủ nhật chỉ khám buổi sáng). 

 Thời gian lấy máu và khám tại các bệnh viện cụ thể như sau: 

TT Bệnh viện Ngày lấy máu Điểm lấy máu SĐT liên lạc  

1 
Bệnh viện Phụ 

sản Cần Thơ 

3 buổi sáng, từ 6 giờ 30 

đến 8 giờ 30 các ngày  

23, 24, 25/9/2019 

VP Công đoàn, 

tầng 4, NĐH 

Bộ phận CSKH: 

19008665 

2 
Bệnh viện Vạn 

Phước Cửu Long 

3 buổi sáng, từ 6 giờ 30 

đến 8 giờ 30 các ngày  

23, 24, 25/9/2019 

Sảnh hội trường 4, 

tầng 8, NĐH 

Ms. Oanh Em: 

0939119194 

3 

Bệnh viện Đa 

Khoa Quốc tế 

SIS Cần Thơ 

2 buổi sáng, từ 6 giờ 30 

đến 8 giờ 30 các ngày  

26, 27/9/2019 

VP Công đoàn, 

tầng 4, NĐH 

BS. Lời: 

0395094967 

4 

Bệnh viện Đa 

Khoa Trung 

ương Cần Thơ 

2 buổi sáng, từ 6 giờ 30 

đến 8 giờ 30 các ngày  

26, 27/9/2019 

Sảnh hội trường 4, 

tầng 8, NĐH 

BS. Kim Đài: 

0918153512 

 

* Chú ý: Trong thời gian trên nếu CCVC-NLĐ không đến lấy máu được thì liên hệ 

với bệnh viện để lấy máu tại bệnh viện. Tuần khám dự trữ từ ngày 14/10/2019 đến 

20/10/2019 dành cho CCVC-NLĐ có lịch đi công tác trong thời gian khám theo quy định. 

Ngày 20/10/2019 là ngày cuối cùng, kết thúc đợt khám sức khỏe năm 2019 tại tất cả các 

bệnh viện trên.  

5. Nơi nhận kết quả: 

Sau 01 tuần kể từ ngày khám, hồ sơ khám sức khỏe có kết luận của Bác sĩ sẽ được gửi 

về Văn phòng Công đoàn Trường. Cán bộ đã khám sức khỏe liên hệ với Văn phòng Công 

đoàn để nhận. Trường hợp kết quả khám có điều bất thường, bệnh viện sẽ điện thoại tư vấn 

trực tiếp đến từng trường hợp. 

6. Tổ chức thực hiện: 

- Đề nghị Công đoàn các đơn vị triển khai kế hoạch này đến toàn thể VC-NLĐ của 

đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ trực tiếp đồng chí Lê Ngọc 

Quyên, số điện thoại: 0343540818 hoặc VP Công đoàn 0292. 3830183 để được hỗ trợ giải 

quyết. 

- Năm 2019, VC-NLĐ làm việc trong môi trường độc hại cũng khám trong đợt này, 

không tổ chức đợt khám riêng.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 
 

Dương Thị Tuyền 

 


