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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 
_____________________ 

 

Số: 09 /TB-CTSV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

___________________ 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2022 

     

THÔNG BÁO 
V/v kiểm tra kết quả đánh giá điểm rèn luyện sinh viên  

học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 
 

Căn cứ vào vào kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 về việc 

tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 của sinh viên trường Đại học Văn hóa 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hiện nay kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên học kỳ 1, năm học 

2021 - 2022 đã được cập nhật trên hệ thống cổng thông tin sinh viên 

(sv.hcmuc.edu.vn). 

Phòng Công tác sinh viên đề nghị giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự các lớp 

và sinh viên kiểm tra kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2021 – 

2022. 

Trong quá trình kiểm tra nếu có sai sót về điểm rèn luyện, sinh viên báo 

với Ban cán sự lớp hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên để giải 

quyết (điện thoại: 02835190275 - 0919188277). 

Lưu ý: Phòng công tác sinh viên sẽ cộng điểm rèn luyện học kỳ 1, năm 

học 2021 – 2022 theo danh sách tổng hợp của BCH Đoàn trường (nếu có) đối 

với sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện phòng, chống COVID-19 tại các 

địa phương tính từ ngày 15/8/2021 đến nay.  

Những sinh viên đã và đang tham gia hoạt động này nếu chưa được cập 

nhật danh sách cộng điểm vui lòng liên hệ với Ban chấp hành Đoàn thanh niên 

trường (Đồng chí Phan Huỳnh Phúc – Bí thư Đoàn trường, số điện thoại: 

0945976848; email: phucphan230@mail.com) để lập danh sách cộng điểm theo 

quy định. 

Thời gian kiểm tra và phản hồi:  

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/03/2022  

Sau thời gian nêu trên Phòng Công tác sinh viên sẽ tiến hành khóa điểm 

rèn luyện học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 để xét học bổng khuyến khích học tập 

học kỳ 2, năm học 2021 - 2022. Mọi thắc mắc sau thời gian nêu trên Phòng 

Công tác sinh viên sẽ không giải quyết theo quy định. 

Trân trọng./. 
            

                KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   

              (Đã ký) 

                                             Lê Xuân Khánh 
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