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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG LIÊN CHI HỘI CỰU SINH VIÊN KHOA MT&TNTN 

  

1. Điều lệ chung 

− Liên chi Hội Cựu sinh viên được thành lập theo Quyết định của Hội Cựu sinh viên 

Đại học cần Thơ. Điều lệ Liên chi Hội căn cứ trên điều lệ Hội Cựu sinh viên Đại học 

Cần Thơ.  

− Các sinh viên, học viên cao học, tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ chính thức trở 

thành Cựu sinh viên Liên chi hội Cựu sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên 

Thiên nhiên.  

 

2. Mục tiêu hoạt động 

− Ban liên lạc CSV được thành lập nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển và duy trì mạng 

lưới liên kết chặt chẽ giữa CSV và NTD với Khoa Khoa MT&TNTN nói riêng và 

Trường ĐHCT nói chung. 

− Hỗ trợ cho các hoạt động của Khoa MT&TNTN thông qua việc giúp đỡ và tạo điều 

kiện cho SV của Khoa cơ hội thực tập tốt nghiệp cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt 

nghiệp; cũng như hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn – vượt khó 

trong học tập.  

− Làm cầu nối cho cựu sinh viên góp phần vào việc nâng cao chất lượng cho chương 

trình đào tạo của Khoa MT&TNTN, phát triển Khoa ngày càng vững mạnh và hoàn 

thiện. 

  

3. Nội dung hoạt động 

Các nội dung chính gồm: 

• Khảo sát ý kiến phản hồi BLQ (CSV, Nhà tuyển dụng,…) về chất lượng các chương 

trình đào tạo (mức độ hài lòng, góp ý cải thiện ctđt, HP thực tập,…)  

• Xây dựng hệ thống CSDL CSV (chia sẻ SL thống kê về tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ việc 

làm, xu hướng việc làm,…) => Website CSV Môi trường và TNTN?  

• Tổ chức các sự kiện và hoạt động Hội CSV nhằm tăng cường và thắt chặt mối liên kết 

với CSV, giữa CSV với Khoa và các SV – HV đang học tại Khoa. 



• Hỗ trợ tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, gặp mặt, giao lưu trao đổi chuyên môn, 

ngành nghề, đào tạo kỹ năng mềm cho SV trước khi tốt nghiệp, diễn đàn doanh 

nghiệp – việc làm, định hướng nghề nghiệp,… 

• Vận động xây dựng nguồn học bổng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong 

học tập. 

• Tổ chức họp mặt định kỳ thường của Hội CSV Khoa MT&TNTN 

 

3.1 Họp mặt cựu sinh viên 

- Liên chi hội thống nhất họp mặt toàn bộ CSV 5 năm/lần. Lần họp mặt gần nhất là 2018; 

như vậy, trong nhiệm kỳ này không họp mặt toàn bộ CSV.  

- Các Chi hội sẽ tổ chức họp mặt chi hội theo ngành tối thiểu 2 năm/lần. Các chi hội khác 

có thể phối hợp hỗ trợ cho các hoạt động chung. Chi hội cho kế hoạch báo cáo về Liên 

chi Hội để có sự hỗ trợ kịp thời từ Liên chi Hội cũng như từ Lãnh đạo Khoa.  

3.2 Các hoạt động chuyên môn 

- Xây dựng mạng lưới cựu sinh viên cho từng khu vực (đại diện cựu sinh viên theo tỉnh, 

theo ngành). Danh sách ban đầu sẽ được thiết lập, chia sẻ lên mạng và tiếp tục cập nhật 

mở rộng trong thời gian tới.  

- Hoạt động đào tạo. Các Chi hội lên kế hoạch về các khóa đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu 

của Doanh nghiệp, kết nối với doanh nghiệp thực hiện: 

+ Cung cấp các Khóa đào tạo cho Cựu sinh viên/Doanh nghiệp theo yêu cầu 

+ Mời Cựu sinh viên thành đạt cung cấp các Khóa đào tạo, báo cáo và chia sẻ kinh 

nghiệm 

 

3.3 Tài chính 

Nguồn Tài chỉnh chủ yếu của Liên chi hội Cựu sinh viên là nguồn tiền vận động từ đóng 

góp của Cựu sinh viên, mạnh thường quân/nhà hảo tâm. Các hoạt động thu – chi đều có 

sự thống nhất của Liên chi hội. Báo cáo thu chi được thực hiện đầy đủ, rõ ràng và công 

khai. Nguồn tài chính của LCH được duy trì để phục vụ cho các hoạt động cụ thể như 

sau: 

o Đóng góp cho Quỹ học bổng cho sinh viên: Học bổng khuyến khích cho các đối 

tượng sinh viên thủ khoa, SV xuất sắc, SV có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong 

học tập,… 

o Hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn của SV, cựu sinh viên khó khăn. Đối tượng và 

mức hỗ trợ sẽ xin ý kiến thống nhất tùy trường hợp cụ thể.  

 

4. Cơ cấu tổ chức 



Liên Chi hội CSV hoạt động trong phạm vi quản lý của Khoa MT&TNTN, Hội cựu sinh 

viên Trường ĐHCT. Danh sách đại diện Liên chị Hội Cựu sinh viên Khoa Môi trường 

&TNTN như sau: 

  

Họ và tên Email Chức vụ Ghi chú 
Nguyễn Xuân Hoàng nxhoang@ctu.edu.vn  Chủ tịch Khoa MT 
Huỳnh Long Toản hltoan@ctu.edu.vn  P. chủ tịch  Khoa MT 
Nguyễn Công Thuận ncthuan@ctu.edu.vn  P. chủ tịch  Khoa MT 
Phạm Thanh Vũ ptvu@ctu.edu.vn  P. chủ tịch  Thay thế, K MT 
Lý Trung Nguyên ltnguyen@ctu.edu.vn   Đi học 

Lê Văn Dũ lvdu@ctu.edu.vn  P. chủ tịch  Khoa MT 
Võ Quốc Thành quocthanh@ctu.edu.vn  P. chủ tịch, thư ký Thay thế, K MT 
Nguyễn Hồng Đức nhduc@ctu.edu.vn   Đi học 

Phạm Việt Nữ pvnu@ctu.edu.vn  Thủ Quỹ Khoa MT 
 

5. Nhiệm vụ của các thành viên trong Liên Chi Hội (LCH) 

1)  Chủ tịch: Phụ trách chung các hoạt động của LCH. 

2)  Phó Chủ tịch: Phó chủ tích của liên chi hội đồng thời là chi hội trưởng cho từng lĩnh 

vực chuyên môn theo ngành đào tạo. Phụ trách công việc và chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch về những công việc được phân công.  

3) Các thành viên trong LCH, Chi Hội sẽ đảm nhiệm các công việc theo sự phân công 

của Chủ tịch LCH theo các nhiệm vụ đã đặt ra như: 

• Phụ trách thông tin liên lạc: Phụ trách về việc thu thập, lưu trữ và cập nhật thông tin 

dữ liệu về cựu sinh viên và NTD, phụ trách cập nhật thông tin trên chuyên mục dành 

cho cựu sinh viên trên Website của Khoa. 

• Tổ chức các sự kiện: Xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa 

và các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên. 

• Quyên góp để xây dựng nguồn tài  chính:  vận động CSV xây dựng Quỹ học bổng 

nhằm tạo nguồn tài trợ cho những sinh viên hoặc học viên cao học gặp hoàn cảnh khó 

khăn về tài chính v.v.. 

 

 TP. Cần Thơ, ngày 08 tháng 8 năm 2020 

 LCH CSV KMT 

       (đã ký) 

 

 

        Nguyễn Xuân Hoàng  
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