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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VĂN PHÒNG 

Số:        /VP-YT 

V/v khám sức khỏe cho CBCC,VC  
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Hà Nội, ngày 13 tháng 12  năm 2021 

 

          Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN 

        (khu vực Hà Nội) 

Thực hiện Kế hoạch năm 2021, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam (Trạm Y tế) tổ chức khám sức khỏe: Siêu âm ổ bụng tổng 

quát, siêu âm tuyến giáp; đo loãng xương, tổng phân tích nước tiểu, khám phụ 

khoa, xét nghiệm tế bào chẩn đoán ung thư cổ tử cung sớm và tư vấn sức khoẻ 

nhằm phát hiện bệnh lý sớm và điều trị kịp thời. 

1. Thời gian: Ngày 20,21,22,23,24,25,26/12/2021                                                                                                                           

2. Địa điểm: Trạm Y tế, Văn phòng Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam. 

                     18 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội  

3. Đối tượng: Cán bộ, viên chức và người lao động hiện đang công tác tại 

Viện Hàn lâm ≥ 30 tuổi (từ sinh năm 1991). 

4. Kinh phí: Do Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam chi trả.  

Để đảm bảo cho việc khám sức khỏe được chu đáo và đầy đủ, tránh tập 

trung đông người, đề nghị các đơn vị thông báo cho CBVC, NLĐ thuộc đối 

tượng trên và lập danh sách chính thức (theo mẫu gửi kèm) gửi về Văn phòng 

Viện Hàn lâm KHCNVN (Trạm Y tế) trước ngày 15/12/2021. Gửi file mềm 

danh sách đăng ký khám về email: pyt@vast.vn. 

Khi có danh sách đăng kí cụ thể, Trạm Y tế sẽ căn cứ danh sách để thông 

báo lịch khám cho từng đơn vị cho phù hợp, tránh tập trung đông người, đảm 

bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Trạm Y tế ĐT: 024.38364321 gặp CNĐD. Nguyễn 

Thị Luyện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Chánh Văn phòng (để b/c); 

- Lưu: VT, YT. L.40 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Dung 

mailto:pyt@vast.vn


 
VIỆN HÀN LÂM 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

ĐƠN VỊ…… 

Số:        / 

V/v đăng ký danh sách CBCC,VC và 

người lao động khám sức khỏe năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng 12  năm 2021 

 

 

Kính gửi: Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN 

 

 

Căn cứ Công văn số      /VP-YT ngày   /12/2021 của Văn phòng về việc 

khám sức khỏe cho CBCC, VC và người lao động trong toàn Viện, Viện 

………. đăng ký danh sách CBCC, VC và người lao động khám sức khỏe năm 

2021, như sau:  

 

STT Họ và tên Năm sinh Đơn vị 

Nam Nữ 

1     

2     

3     

4     

     

     

                                                                                 

                                                                                  
                         

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT,  

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu) 
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