
Điều lệ hoạt động Ban Liên lạc Cựu Sinh viên CNTY 

 
GIỚI THIỆU CHUNG: Ban liên lạc cựu Sinh viên Khoa Chăn nuôi Thú y (CNTY) được thành lập vào 

tháng 11 năm 2014 nhằm tạo sự đoàn kết, tương trợ, giao lưu giữa cựu Sinh viên (SV) với nhau cũng như với SV 

đang học, và tham gia hỗ trợ phát triển khoa CNTY, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh (trước đây là 

trường ĐH Nông nghiệp IV, trường ĐH Nông nghiệp Sài Gòn, trường Quốc gia Nông Lâm Mục Blao (1955-1975)).  

I. TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG 

     1/ Đoàn kết, tương trợ, và giúp đỡ lẫn nhau; 

 2/ Tham gia hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học đang theo học tại Khoa, Trường; 

3/ Giới thiệu, hỗ trợ và thúc đẩy các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của Khoa/Trường với các công ty (trại, gia trại, tổ sản xuất), địa phương và 

các tổ chức có liên quan ngành nghề trong và ngoài nước; 

4/ Tập hợp và vận động đông đảo cựu sinh viên CNTY tham gia góp sức xây dựng Khoa, Trường. 

II. TỔ CHỨC BAN LIÊN LẠC 

1/ Ban liên lạc cựu SV được tổ chức theo hình thức tập hợp cựu SV các Khóa học thuộc các hệ (chính quy 

và tại chức) và bậc đào tạo (đại học, sau đại học). Đơn vị cơ sở của Ban liên lạc là Tổ liên lạc (1-3 thành viên) của 

Lớp hoặc Khóa học truyền thống hoặc cựu SV khoa CNTY theo địa bàn hoạt động cấp tỉnh. 

2/ Ban liên lạc có Ban điều hành, có Quỹ hoạt động, có sổ vàng nhằm khuyến khích cựu SV có điều kiện 

tham gia hỗ trợ hoạt động của Ban liên lạc, có quy chế quản lý Quỹ.  

- Số lượng thành viên Ban điều hành do Hội nghị Đại biểu Tổ liên lạc cựu SV giới thiệu (theo tiêu chí có 

thời gian, tâm huyết, tầm ảnh hưởng), hiệp thương, và quyết định, trong đó có Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký và 

các Uỷ viên.  

- Ban điều hành có nhiệm vụ cụ thể hoá các hoạt động, báo cáo định kỳ công tác đến Tổ liên lạc cựu SV 

và các mạnh thường quân mỗi 6 tháng một lần. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành là 2 năm. Ban điều hành họp một 

năm một lần, khi cần thiết Ban điều hành sẽ triệu tập cuộc họp bất thường để giải quyết công việc đột xuất. 

III. Các hoạt động 

1/ Phối hợp với Ban chủ nhiệm (BCN) Khoa CNTY tổ chức họp mặt truyền thống cựu SV khoa CNTY mỗi 

năm một lần vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). 

2/ Quyên góp Quỹ khuyến học sinh viên CNTY, phối hợp BCN Khoa CNTY tổ chức xét duyệt và cấp phát 

mỗi năm một lần vào dịp 20/11 (Sổ vàng quyên góp và danh sách SV nhận học bổng do Khoa xác nhận).  

3/ Nắm bắt và vận động giúp đỡ kịp thời các trường hợp giảng viên, cựu SV hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

4/ Hỗ trợ và thúc đẩy các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Khoa và các cơ quan 

quản lý nhà nước, công ty và đơn vị sản xuất; cũng như tham gia giới thiệu việc làm của sinh viên tốt nghiệp. 

5/  Vận động mạnh thường quân và cựu sinh viên CNTY tham gia góp sức xây dựng Khoa. 

6/ Kiện toàn Tổ liên lạc, Hội nghị đại biểu Tổ liên lạc cựu SV, Tổ chức họp Ban điều hành.  

Điều lệ này sẽ được tu chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động trong tương lai bởi cựu SV và Ban liên 

lạc, định kỳ 2 năm một lần. 

Văn phòng Ban liên lạc và Ban điều hành: VP Khoa CNTY, phone 08-38961711. Các thông tin và hoạt 

động Ban liên lạc cựu sinh viên được chuyển vào website của Khoa Chăn nuôi thú y (menu Cựu sinh viên).  

TP Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 11 năm 2014 




