
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /ĐHQGHN-TCCB 
V/v chương trình tư vấn sức khỏe 

đối với các giáo sư 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

Kính gửi:   Bệnh viện ĐHQGHN 

 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hiện có 59 giáo sư (GS) và 347 

phó giáo sư (PGS). Đây là đội ngũ nhà khoa học trình độ cao có vai trò đặc biệt 

quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế, thể hiện hình 

ảnh, vị thế của ĐHQGHN.  Để thực hiện chính sách trọng dụng đối với các nhà 

khoa học trình độ cao, ĐHQGHN đang triển khai những chính sách ưu đãi đối 

với các GS, PGS, trong đó có chính sách về chăm sóc sức khỏe. 

Bệnh viện ĐHQGHN (Bệnh viện) có chức năng đào tạo thực hành của 

Trường Đại học Y Dược và lĩnh vực khoa học sức khỏe của ĐHQGHN; khám 

bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức (CBVC) của 

ĐHQGHN. Việc chăm sóc sức khỏe cho các GS, PGS của ĐHQGHN là vinh dự 

cũng là trách nhiệm của Bệnh viện góp phần vào sự phát triển của ĐHQGHN. 

ĐHQGHN đề nghị Bệnh viện xây dựng chương trình về chăm sóc sức 

khỏe đối với các GS, PGS hiện đang công tác tại ĐHQGHN. Trước mắt là xây 

dựng chương trình tư vấn sức khỏe cá nhân và khám sức khỏe định kỳ tiêu 

chuẩn cao đối với các GS. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                                                           
- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c); 
- Lưu: VT, TCCB, H3. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Nguyễn Hiệu 
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