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THÔNG BÁO  

Về việc tiếp nhận sinh viên lưu trú tại Ký túc xá, học kỳ II năm 2020-2021 

và thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 
 

 

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 hiện nay,  

Căn cứ kế hoạch công  tác số 19 /TB -ĐHVHHCM ngày 28/02/2021 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 2 

Ký túc xá (KTX), công tác phòng, chống và ứng phó dịch COVID-19 trong phạm 

vi Ký túc xá và sinh viên học tập trong toàn Trường, cụ thể như sau: 

1.  Nhà trường đón sinh viên quay trở lại học tập tập trung theo kế hoạch đào tạo 

học kỳ II, năm học 2020 – 2021 từ ngày 08/3/2021 và  lưu trú tại 2 Ký túc xá kể từ 

ngày 06/3/2021 (SV vào sớm liên hệ Phòng CTSV để xem xét, giải quyết).  

2. Riêng sinh viên đến từ các tỉnh thực hiện theo hướng dẫn giám sát người đến 

từ vùng dịch COVID-19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh 

(P.CTSV sẽ thường xuyên cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế, diễn biến của 

dịch bệnh tại các địa phương) cụ thể như sau:  

 + Đối với địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 gồm: 

Hải Dương (toàn tỉnh); Hải Phòng (xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; phường 

Dư Hàng, quận Lê Chân; Thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương). Nếu sinh 

viên di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 14 ngày kể từ ngày rời địa 

phương phải khai báo y tế, cách ly tập trung, xét nghiệm theo quy định mới được trở 

lại trường học và Ký túc xá. 

 + Đối với địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát gồm: Hà Nội (thị 

trấn Đông Anh, huyện Đông Anh; xã tiền Phong, huyện Mê Linh); Quảng Ninh (Khu 

3, 5, 6 Xã Đức Chính, thị xã Đông Triều; thôn Bình Lục Hạ, Đông Tân, Triều Khê, xã 

Hồng Phong, thị xã Đông Triều); Hải Phòng (phường Hùng Vương, Quận Hồng 

Bàng). Nếu sinh viên di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh phải khai báo y tế và 

cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định mới được trở lại trường học và Ký túc xá.  

3. Khi sinh viên  tập quay trở lại học tập, yêu cầu tất cả người học thực hiện 

nghiêm túc 5K,  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 nộp bản kê khai y tế của 

sinh viên lớp mình và báo cáo tình trạng bản thân từng người học có liên quan đến 

dịch COVID-19 cho Phòng CTSV tại 02 cơ sở vào ngày 8/3/2021, (tờ khai y tế 

đăng trên cổng thông tin sinh viên: sv.hcmuc.edu.vn và tại 2 Ký túc xá. 



4. Sinh viên ở ký túc xá phải thực hiện nghiêm túc 5 K (khẩu trang, xịt khử 

khuẩn, khai báo y tế, khoảng cách, không tụ tập):  

- Nộp bản khai báo y tế trước khi lên khu nội trú cho bộ phận kiểm soát tại 

cổng lên khu nội trú. 

- Đeo khẩu trang 100% khi giao tiếp, ra vào khu lưu trú. 

- Xịt khử khuẩn, dọn vệ sinh phòng ở, giữ khoảng cách, không tụ tập đông 

người. 

5.Thanh toán tất cả công nợ ở, điện nước, nộp hợp đồng và cam kết ở KTX. 

Riêng KTX cơ sở 2 phải làm thẻ từ, cập nhật dữ liệu mới lên cổng kiểm soát được, 

người ở phải làm việc với văn phòng KTX trước khi lên khu lưu trú. 

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. 
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