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SỞ GD&ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

TRƯỜNG THPT  

LONG HẢI – PHƯỚC TỈNH 

 

Số:185/KH – LHPT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           

                    Long Hải, ngày 25 tháng 7 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
V/v tổ chức chương trình tầm soát ung thư miễn phí cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và cha mẹ học sinh trường THPT Long Hải – Phước Tỉnh  

năm học 2022-2023 

---------------------- 
 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình tầm soát ung thư miễn phí giữa TPBank và 

trường THPT Long Hải – Phước Tỉnh; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THPT Long Hải – Phước Tỉnh, nhà 

trường xây dựng kế hoạch về việc tổ chức chương trình tầm soát ung thư miễn phí cho 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh của trường năm học 2022 – 2023, như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức tầm soát ung thư cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh 

miễn phí, không mất thời gian đi đến các cơ sở y tế ở tuyến trên. 

- Tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và cha mẹ học sinh về việc 

thường xuyên kiểm tra sức khoẻ nhằm kịp thời phát hiện những bất thường của cơ thể 

từ đó có biện pháp ngăn ngừa bệnh đúng thời điểm. 

- Tạo điều kiện gắn kết giữa cha mẹ học sinh với nhà trường và giữa TPBank với 

nhà trường. 

- Chương trình phải được tổ chức nghiêm túc, khoa học nhằm mang lại hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

- Triển khai chương trình tầm soát ung thư cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha 

mẹ học sinh với đội ngũ bác sĩ từ bệnh viện uy tín ở Tp. Hồ Chí Minh. Các loại tầm 

soát gồm:  

 + Ung thư gan; 

 + Ung thư phổi; 

 + Ung thư tuyến vú (Nữ); 

 + Tầm soát nguy cơ nhiễm trùng máu. 

Lưu ý: Miễn phí một trong các loại tầm soát nêu trên. Từ loại tầm soát thứ hai sẽ 

có phí. Vui lòng không ăn sáng trước khi xét nghiệm máu. 

- Tiếp nhận đăng ký và lập danh sách. 

- Trao đổi cùng TPBank về kế hoạch cụ thể. 

- Tổ chức chương trình tầm soát ung thư cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha 

mẹ học sinh tại trường. 
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III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

 

STT Nội dung công việc Thời gian Địa điểm Phân công thực hiện 

1 

Triển khai chương 

trình tầm soát ung 

thư cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và 

cha mẹ học sinh. 

25/7/2022  
Cô Bạch Yến-PHT; 

Giáo viên chủ nhiệm 

2 

Tiếp nhận đăng ký 

và lập danh sách. 

 

Từ ngày 25/7/2022 

đến hết ngày 

01/8/2022 

Trực 

tuyến 

Cô Bạch Yến-PHT; 

Giáo viên chủ nhiệm 

3 

Trao đổi cùng 

TPBank về kế hoạch 

cụ thể. 

Ngày 02/8/2022  Lãnh đạo nhà trường 

4 

Tổ chức chương 

trình tầm soát ung 

thư cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và 

cha mẹ học sinh tại 

trường. 

Thứ bảy ngày 

13/8/2022. 

Tại 

trường 

Lãnh đạo nhà trường; 

TPBank. 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo nhà trường 

- Lập kế hoạch tổ chức chương trình tầm soát ung thư miễn phí cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và cha mẹ học sinh của trường năm học 2022 – 2023. 

- Triển khai kế hoạch đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh. 

- Phân công công việc và theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện. 

2. Giáo viên chủ nhiệm 

- Triển khai kế hoạch tổ chức chương trình tầm soát ung thư miễn phí cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh của trường năm học 2022 – 2023 đến cha mẹ 

học sinh. 

- Lập danh sách cha mẹ học sinh đăng ký tham gia chương trình. 
 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình tầm soát ung thư miễn phí cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh của trường THPT Long Hải – Phước Tỉnh 

năm học 2022 – 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, báo 

cáo lãnh đạo nhà trường để được hướng dẫn giải quyết. 
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Nơi nhận:        KT.HIỆU TRƯỞNG 

- Lãnh đạo trường;       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Các GVCN khối 10,11,12; 

- Lưu VT. 

          

 

 

 

Nguyễn Thị Bạch Yến

    

     


