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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

Số: 43/TB-ĐHVHHCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2021 
 

 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường trách nhiệm 

phòng, chống dịch COVID-19 sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021 
 

 

 
Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta hiện nay; 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021 kéo dài 4 ngày, Hiệu trưởng thông báo đến 

toàn thể công chức, viên chức, người làm hợp đồng (CC, VC, NLHĐ), sinh viên, học 

viên (SV, HV) toàn Trường các biện pháp tăng cường trách nhiệm phòng, chống 

COVID-19, cụ thể như sau: 

Toàn thể CC, VC, NLHĐ, SV, HV toàn Trường: 

1. Thực hiện nghiêm, đầy đủ những nội dung trong Thông báo số 39/TB-ĐHVH 

HCM ngày 27/4/2021 của Hiệu trưởng Trường về việc kích hoạt lại hệ thống phòng, 

chống dịch COVID-19 trong phạm vi toàn Trường. 

Phòng Hành chính, Tổng hợp và Phòng Công tác sinh viên thực hiện phòng, 

chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm và đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch 

COVID-19 trong toàn Trường khi cán bộ và người học trở lại Trường làm việc và học 

tập sau đợt nghỉ lễ 4 ngày từ 30/4 đến 03/5/2021. 

2. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng giáo dục và các khoa, bộ môn rà soát bố trí lại Kế hoạch dạy, học, 

kiểm tra - thi học phần học kỳ 2 (2020 - 2021) theo hướng tranh thủ thực hiện nhanh 

hơn, để kết thúc càng sớm càng tốt đề phòng dịch bệnh COVID-19 lan rộng, Trường 

không thực hiện được việc dạy, học, kiểm tra - thi học phần tập trung. Thực hiện giải 

pháp này, nhưng phải đảm bảo chất lượng. 

3. Các khoa, bộ môn tổ chức cho sinh viên đi thực tập dịp này cần nghiên cứu 

thật kỹ hình thức thực tập, nơi thực tập để đảm bảo an toàn về sức khỏe của sinh viên 

và giảng viên trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có nguy cơ lây lan diện rộng 

hiện nay. 

4. Công chức, viên chức, người làm hợp đồng, sinh viên, học viên nào có các dấu 

hiệu có các dấu hiệu/ triệu chứng: sốt, ho khan, mệt mỏi (triệu chứng thông thường); đau 

nhức, đau họng, tiêu chảy, viêm kết mạc, đau đầu, mất vị giác hoặc khứu giác, da nổi mẩn 

hay ngón tay hoặc ngón chân bị tấy đỏ hoặc tím tái (triệu chứng ít gặp); khó thở, đau hoặc 

tức ngực, mất khả năng nói hoặc cử động… (triệu chứng nghiêm trọng) thì: 
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- Tích cực nghiên cứu, suy nhớ lại có tiếp xúc không an toàn về phòng, chống 

dịch COVID-19 với ai thuộc diện F0, F1, F2 và F3 trong thời gian vừa qua không. 

- Báo cáo Ban phòng, chống dịch Nhà trường1 biết và tạm thời ở nhà, chưa đến 

Trường, tự cách ly, tự theo dõi tình hình sức khỏe xem có liên quan đến bệnh COVID-19 

không. 

- Nếu có triệu chứng của bệnh COVID-19 hoặc có tiếp xúc với người bây giờ 

ngành y tế công bố là diện F0, F1, F2 thì lập tức phải báo ngay: 

+ Cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, giúp đỡ, chữa trị. 

+ Ban phòng, chống dịch COVID-19 Nhà trường để thực hiện các biện pháp 

chống lây lan dịch bệnh COVID-19. 

5. Trong thời gian 14 ngày qua (kể từ ngày 03/5/2021 trở về trước), tất cả công 

chức, viên chức, người làm hợp đồng, sinh viên, học viên nào: 

- Có đi chung trên các phương tiện giao thông (máy bay, xe lửa, xe khách, tàu 

thuyền…) mà ngành y tế đã công bố có người dương tính với virus SARS-CoV-2 

(COVID-19). 

- Có đi đến các vùng đang có người bị dương tính với COVID-19,  các vùng có dịch 

COVID-19 Nhà nước đã công bố; tiếp xúc với người nhập cảnh trái phép, người lạ có khả 

nghi dương tính với virus SARS-CoV-2; tiếp xức với người thuộc diện từ F1 - F2,… 

Thì phải tự cách ly ở nhà và  lập tức khai báo với Chính quyền địa phương, Ban 

phòng chống dịch COVID-19 Nhà trường, chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương 

truy vết của ngành Y tế và chính quyền địa phương. 

6. Tất cả công chức, viên chức, người làm hợp đồng, sinh viên, học viên nào 

trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 03/5/2021) có đi du lịch, đi công việc, đi tham gia 

các hoạt động động người,… phải khai báo Tờ khai y tế (theo mẫu gửi kèm) và nộp 

cho Trường trước khi đến Trường theo 1 trong 3 địa chỉ dưới đây: 

- Đối với công chức, viên chức, người làm hợp đồng nộp cho Bộ phận Tổ chức 

cán bộ (Phòng Hành chính, Tổng hợp) trực tiếp bản giấy hoặc gửi qua email 

(tochuc@hcmuc.edu.vn). Bộ phận cử viên chức đọc Tờ khai y tế, nếu có vấn đề thì báo 

ngay cho Ban phòng, chống dịch COVID-19 Nhà trường; lưu Tờ khai y tế. 

- Đối với sinh viên đại học chính quy nộp cho Phòng Công tác sinh viên trực tiếp 

bản giấy hoặc gửi qua email (ctsv@hcmuc.edu.vn). Phòng cử viên chức đọc Tờ khai y 

tế, nếu có vấn đề thì báo ngay cho Ban phòng, chống dịch COVID-19 Nhà trường; lưu 

Tờ khai y tế. 

                                         
1
  (1) Đ/c Nguyễn Thế Dũng (Hiệu trưởng), số điện thoại 0901419689, email: dungnguyen@hcmuc.edu.vn; 

(2) Đ/c Lê Thị Thanh Thủy (Phó Hiệu trưởng), số điện thoại 0919892098, email: thule@hcmuc.edu.vn; 
(3) Đ/c Bùi Văn Việt (Phò Trưởng phòng HC,TH), số điện thoại 0913359089, email: vietbui@hcmuc.edu.vn; 

(4) Đ/c Nguyễn Thị Hồng Sinh (Trưởng phòng CTSV),  số điện thoại 0918631519, email: singnguyen@hcmuc.edu.vn; 

(5) Đ/c Phan Huỳnh Phúc (Bí thư Đoàn Thanh niên Trường), số điện thoại 0945976848, email: phucphan230@gmail.com; 
(6) Đ/c Võ Nguyễn Thanh Tuyền (Chủ tịch Hội Sinh viên Trường), số điện thoại 0354248301, email: 

tuyenca1998@gmail.com. 

mailto:tochuc@hcmuc.edu.vn
mailto:ctsv@hcmuc.edu.vn
mailto:dungnguyen@hcmuc.edu.vn
mailto:thule@hcmuc.edu.vn
mailto:vietbui@hcmuc.edu.vn
mailto:singnguyen@hcmuc.edu.vn
mailto:phucphan230@mail.com
mailto:tuyenca1998@gmail.com


 

3 
 

- Đối với học viên cao học, vừa làm vừa học, đào tạo - bồi dưỡng ngắn hạn nộp 

cho Phòng Đào tạo, Quản lý khoa và Hợp tác quốc tế trực tiếp bản giấy hoặc gửi qua 

email (sdh@hcmuc.edu.vn, taichuc@hcmuc.edu.vn, daotaonganhan@hcmuc.edu.vn).  

Phòng cử viên chức đọc Tờ khai y tế, nếu có vấn đề thì báo ngay cho Ban phòng, 

chống dịch COVID-19 Nhà trường; lưu Tờ khai y tế. 

7. Từ sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021, tất cả CC, VC, NLHĐ, SV, HV cao học, 

VLVH,  đào tạo - bồi dưỡng ngắn hạn, khách đến Trường làm việc, liên hệ công tác, 

bất kỳ đối tượng nào khác vào khuôn viên Trường,… bắt buộc phải thực hiện 5K. Đặc 

biệt là bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trong Trường, kể 

cả thời gian trong phòng làm việc, hội họp, lên lớp dạy - học, học thực hành,… bất kỳ 

người nào vào Trường không đeo khẩu trang nhân viên bảo vệ ở 2 cơ không cho vào 

Trường (Phòng HC,TH làm việc, chỉ đạo tất cả nhân viên bảo vệ Trường thực hiện 

nghiêm quy định này). Mỗi công chức, viên chức, người làm hợp đồng, cán bộ Đoàn, 

cán bộ Hội Sinh viên cần phải làm gương và có tác động để mọi  SV, HV phải thực 

hiện nghiêm quy định này. Ai không chấp hành, có thể lập biên bản và xử lý theo quy 

định pháp luật. Trong lớp học phải dãn cách hết không gian của lớp học. 

8. Khi ra cộng đồng cũng phải thực hiện nghiên 5K theo quy định của Nhà nước. 

9. Tất cả chúng ta không được chủ quan, lơ là. Luôn đề cao cảnh giác phòng, 

chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần lập tức 

thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời. 

10. Thông báo, quán triệt và yêu cầu thực hiện Thông báo này 

- Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường thực hiện đối với viên chức, người làm 

hợp đồng trong đơn vị của mình. 

- Các khoa, bộ môn thực hiện đối với sinh viên thuộc khoa, bộ môn của mình. 

- Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thực hiện đối với học viên 

hệ VLVH, đào tạo - bồi dưỡng ngắn hạn, học viên cao học. 

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường 

phối hợp và thực hiện trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên toàn Trường./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy, các chi bộ, BCH các tổ chức CT-XH, 

Ban Giám hiệu (để biết, chỉ đạo thực hiện);  

- Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường 

(để triển khai thực hiện); 

- VC, NLHD, người học toàn Trường 

(để biết và thực hiện); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 
Nguyễn Thế Dũng 

 

 

 

mailto:sdh@hcmuc.edu.vn
mailto:taichuc@hcmuc.edu.vn
mailto:daotaonganhan@hcmuc.edu.vn
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Mẫu Tờ khai y tế 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

 

THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

[SAU ĐỢT NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5/2021 KÉO DÀI 4 NGÀY] 
Khuyến cáo: Không khai báo hoặc khai báo thông tin sai 

là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể bị xử lý hình sự 

 
 

1. Thông tin về cá nhân: 

Họ tên (ghi chữ IN HOA): ………………………………………..……………………   

Ngày, tháng, năm sinh: ………………. Số CMND/CCCD: ………………………… 

Giới tính: ………… Số điện thoại liên lạc: .…..………… Email: ……………..…… 

Nơi ở hiện tại: Số nhà, phố, tổ dân phố/thôn/ấp/đội …..………………………..……  

Phường/xã: …………… Quận/huyện: ……….………  Tỉnh/thành: ………………….  

Đang công tác tại đơn vị ………………………….…...……….. thuộc Trường Đại học 

Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hoặc đang học lớp: …………..………. Khoa ………………………….…………. 

thuộc Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

 

2. Trong 14 ngày qua, Anh/Chị đã đi đến những nơi nào (thời gian và không gian)? 

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

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

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

 
 

3. Trong 14 ngày qua, Anh/Chị đã di chuyển trên các phương tiện giao thông 

công cộng nào (thống kê rõ và đủ từng phương tiện đã đi, thời gian, mã hiệu/loại 

phương tiện, tuyến đi,…) 

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

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

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

 
 

4. Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có thấy xuất hiện dấu hiệu nào sau đây 
không? (đánh dấu x) 
 

Triệu chứng Có Không  Triệu chứng Có Không 

Sốt    Việm phổi   

Ho    Đau họng   

Khó thở    Mệt mỏi   
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5. Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có tiếp xúc với (đánh dấu x) 
 

Người bị bệnh hoặc có dấu hiệu bị bệnh Có Không 

Người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh COVID-19    

Người từ nước có bệnh COVID-19    

Người có biểu hiện (sốt, ho, khó thở, viêm phổi)    

Người nhập cảnh trái phép   

Người thuộc diện F1, F2, F3   

 
 

6. Hiện tại, Anh/Chị có các bệnh nào dưới đây? (đánh dấu x) 
 

Tên bệnh Có Không  Tên bệnh Có Không 

Bệnh gan mãn tính     Suy giảm miễn dịch    

Bệnh máu mãn tính     Người nhận ghép tạng, thủy xương    

Bệnh phổi mãn tính     Tiểu đường    

Bệnh thận mãn tĩnh     Ung thư    

Bệnh tim mạch     Đang trong thời gian thai kỳ    

Huyết áp cao     Khác   

      

Kết luận: Hiện tại, Anh/Chị tự kết luận, mình có: (đánh dấu x) 
 

Triệu chứng Có Không 

Bị bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh COVID-19 phải nghỉ 

việc/nghỉ học và cách ly, chữa bệnh 

  

Tiếp xúc với người bị bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh 

COVID-19 phải nghỉ việc/nghỉ học và cách ly theo quy định 

  

 
 

                                                              

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2021 

Người kê khai ký, ghi rõ họ tên và nộp cho Trường 
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