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THÔNG BÁO  

Về việc dừng tiếp nhận sinh viên lưu trú tại Ký túc xá  

để phòng, chống và ứng phó dịch COVID-19 

 

 

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 hiện nay,  

Căn cứ thông báo số 14/TB-ĐHVHHCM ngày 11/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh   

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc thực hiện công tác lưu trú tại Ký túc xá và 

công tác phòng, chống và ứng phó dịch COVID-19 trong phạm vi Ký túc xá và sinh viên toàn 

Trường, cụ thể như sau: 

1.  Nhà trường chưa tập trung người học về Trường để học tập tập trung theo kế hoạch đào 

tạo học kỳ II (2020 - 2021) từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 07/3/2021 (tức là ngày 11 tháng 

Giêng đến hết ngày 24 tháng Giêng năm Tân Sửu - 2021). 

2. Không tiếp nhận sinh viên trở lại Ký túc xá đến hết ngày 07/3/2021 cho đến khi có 

thông báo mới của Nhà trường, trừ những sinh viên đã lưu trú tại KTX từ trước tết nguyên 

đán 2021, (KTX chỉ giải quyết những trường hợp sinh viên cần thiết lên KTX để lấy đồ dùng 

cá nhân; sv xuất trình thẻ  sinh viên, CMND, khai báo y tế và sự kiểm soát hướng dẫn của bộ 

phận bảo vệ tại KTX, không giải quyết sinh viên ở lại KTX). 

3. Sau thời gian nêu trên, nếu có thông báo triệu tập quay trở lại học tập, tất cả người học 

trở lại Trường học tập theo thông báo của Trường phải báo cáo trung thực tình trạng từng sinh 

viên có liên quan đến dịch, bệnh COVID-19 cho Ban cán sự lớp. Ban cán sự lớp báo cáo tình 

trạng bản thân từng người học có liên quan đến dịch COVID-19 cho giảng viên chủ nhiệm, 

người đứng đầu các khoa/bộ môn và cho Trưởng phòng Công tác sinh viên trước khi trở về 

Trường học tập theo thông báo của Trường (tờ khai y tế đăng trên cổng thông tin sinh viên; 

sv.hcmuc.edu.vn). 

Sinh viên ở ký túc xá phải nộp bản khai báo y tế trước khi lên khu nội trú theo quy định 

của Trường cho Phòng Công tác sinh viên khi đến Trường học tập tập trung theo thông báo của 

Trường (tờ khai y tế đăng trên cổng thông tin sinh viên; sv.hcmuc.edu.vn và tại sảnh KTX. 

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.                                                           

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- BCS các lớp (để thực hiện); 

- Sinh viên (để thực hiện); 

- Lưu: CTSV. 

  

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

(Đã ký)  

Nguyễn Thị Hồng Sinh 
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TỜ  KHAI  Y  TẾ  CÁ  NHÂN 
(Sinh viên khai và phải nộp cho Trường                                                                                                        

khi đến Trường học tập học kỳ II, năm học 2020 - 2021)  

 

Họ và tên:………………………………………………………………………….……………Ngày sinh:……………………………………………………... 

MSSV:…………………………………...…………Lớp:…………………………………..……... Khoa:………………………………………………………… 

Nơi ở 14 ngày trước khi đến Trường (khai đầy đủ địa chỉ):………………………………………….………………………… …… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………………. 

Điện thoại: Cá nhân:……………………………………….……………Người thân:…………...………………………………….………………. 

1. Trong 14 ngày qua (tính từ ngày đến trường trở về trước): 

- Anh/chị có sống hoặc đi đến nơi có nguy cơ cao dịch 

Covid-19 ? 
Có    Không     

(Đánh dấu x xào 1 trong 2 ô) 

- Anh/chị có tiếp xúc với người được xác định hoặc 

nghi ngờ nhiễm Covid-19 ? 
Có      Không   

(Đánh dấu x xào 1 trong 2 ô) 

- Anh/chị có tiếp xúc với người từ nước ngoài về 

(người Việt Nam, người nước ngoài) 
Có      Không   

(Đánh dấu x xào 1 trong 2 ô) 

2. Anh/chị có các triệu chứng gì sau không ? 

         Sốt                  Ho              Đau họng             Khó thở     

         Không có các triệu chứng trên   

        Tôi xin cam đoan về lời khai trên là đúng và chịu trách nhiệm về lời khai của mình 

trước Nhà trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước. 

       Người khai 
       (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
                                                                                                         


