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THÔNG BÁO 

Về việc cập nhật hồ sơ thông tin trên cổng thông tin sinh viên 

 

Kính gửi:  Giáo vên chủ nhiệm lớp  

Ban cán sự các lớp đại học chính quy  

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh 

về việc cung cấp thông tin sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo . 

Phòng Công tác sinh viên đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai cho Tân sinh 

viên khóa 2022 - 2026 và sinh viên các lớp năm thứ 2, 3, 4 kiểm tra và hoàn chỉnh lại phần 

thông tin cá nhân, quan hệ gia đình trên cổng thông tin sinh viên tại địa chỉ sv.hcmuc.edu.vn, ở 

tất cả các trường dữ liệu sinh viên cần chọn và hoàn thành cụ thể như sau: Sinh viên chọn mục 

THÔNG TIN SINH VIÊN, chọn mục THÔNG TIN CÁ NHÂN, chọn mục CẬP NHẬT 

THÔNG TIN CÁ NHÂN (Sinh viên cập nhật đầy đủ thông tin tại trường dữ liệu này) và bổ 

sung thêm thông tin QUAN HỆ GIA ĐÌNH sau đó nhấn LƯU để hoàn thành thông tin cá 

nhân trên cổng thông tin sinh viên. 

Đây là cơ sở dữ liệu dùng chung, là thông tin để xác nhận các biểu mẫu đề xuất trực 

tuyến của sinh viên trong quá trình học tập và giải quyết các công việc chung trong học tập và 

rèn luyện khác của sinh viên, do đó đề nghị sinh viên cập nhật chính xác, đảm bảo theo đúng 

quy định các thông tin liên quan đến người học ở tất cả các trường dữ liệu liên quan và hoàn 

thành trước ngày 15/02/2023 (Phòng Công tác sinh viên sẽ không giải quyết hồ sơ hành chính 

liên quan khi sinh viên không cập nhật đầy đủ theo quy định).  

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo 

để sinh viên biết và thực hiện./ 

Trân trọng./. 
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