
THƯ NGỎ 

Kính gởi:   

- Quý Cựu Sinh viên, Chi hội cựu sinh viên 

- Quý Mạnh thường quân 

- Các Đơn vị tài trợ 

Như thường lệ, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ 

tổ chức tiếp đón Tân sinh viên đầu năm học mới các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Môi 

trường và Tài nguyên Thiên nhiên, đây là sự kiện trọng đại và quan trọng của Tân sinh 

viên và của tập thể giảng viên. Năm 2022, các ngành đại học được tuyển sinh vào Khoa 

Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên gồm: Khoa học Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đất đai, Kỹ thuật Cấp thoát nước. Nhân dịp 

đón tiếp Tân sinh viên khoa mới (khóa 48), LIÊN CHI HỘI CỰU SINH VIÊN KHOA 

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN (LCH CVS Khoa MT&TNTN) kêu gọi và vận động 

sự tài trợ từ Quý Cựu sinh viên, Quý Mạnh thường quân và các Đơn vị tài trợ từ doanh 

nghiệp, cá nhân nhằm hỗ trợ và khích lệ tinh thần học tập đầu khóa cho các Tân sinh viên 

có thành tích tốt ở kỳ tuyển sinh đầu vào và một số các trường hợp sinh viên khó khăn 

vượt khó trong học tập.  

LCH CVS Khoa MT&TNTN luôn trận trọng và gởi lời cảm ơn chân thành đến Quý Cựu 

sinh viên, Quý Mạnh thường quân và các Đơn vị tài trợ đã luôn đồng hành cùng Khoa 

trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu cho thế hệ trẻ. Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” 

và “xây dựng tương lai” cho thế hệ trẻ, những món quà tài trợ (hiện vật, hiện kim) đều 

đáng giá và có ý nghĩa tinh thần to lớn và khích lệ các em sinh viên trong quá trình học 

tập và rèn luyện thành kỹ sư tài năng trong tương lai. Đại diện LCH CVS Khoa 

MT&TNTN, chúng tôi cam kết chuyển toàn bộ các suất tài trợ đến tận tay các em sinh 

viên và rất mong nhận được nhiều sự chia sẻ và chung tay của tất cả Quý vị. 

Kính chúc Quý Cựu sinh viên, Quý Mạnh thường quân và các Đơn vị Tài trợ và Gia đình 

luôn mạnh khỏe, thành đạt và an khang thịnh vượng. 

Trân trọng, 

Đại diện LCH CSV Khoa MT&TNTN 

 

Nguyễn Xuân Hoàng  

 



 

 

 

 

 

 

LCH CỰU SINH VIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

 Các đóng góp thông qua chuyển khoản xin gửi về: 

Số tài khoản:        1021564719 

Tên tài khoản:      Liên chi hội Cựu sinh viên Khoa MT&TNTN 

Tên Ngân hàng:    Ngân hàng Vietcombank (Chi nhánh Cần Thơ) 

Lưu ý: Nội dung chuyển khoản ghi “Đóng góp cho Tân sinh viên (hoặc Sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn), hoặc Đóng góp cho Quỹ khuyến học..." 

  

Đóng góp tiền mặt và các khoản tài trợ khác xin liên hệ đại diện LCH Cựu sinh viên 
Khoa MT&TNTN: 

-         Cô Phạm Việt Nữ. Số điện thoại/Fax: 02923.831068 hoặc 0946.831068). 

-         Ông Nguyễn Xuân Hoàng. ĐT: +84(0) 919804899/+84(0)2923.872299 

Địa chỉ: Khoa Môi trường &TNTN, Trường Đại học Cần Thơ, khu II, đường 3/2, P. 
Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

 


