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TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015
THÔNG BÁO SỐ 3

của Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Điện - Điện tử
Kính gửi: Đại diện cựu sinh viên các lớp thuộc Khoa Điện - Điện tử

Trường Đại học Giao thông vận tải
Để tiếp tục thực hiện chương trình công tác của Ban liên lạc Khoa (tại thông báo số 2) và kế

hoạch của Ban liên lạc Trường về “Hoạt động chào mừng 70 năm Trường Đại học GTVT”, ngày
03/11/2015, Ban liên lạc Khoa Điện - Điện tử đã họp phiên thứ nhất để triển khai quyết định
“Chuẩn y danh sách Ban liên lạc Khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2015-2020” của Ban LL Trường,
góp ý dự thảo “Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban liên lạc Khoa Điện - Điện tử” và thống nhất
một số nội dung công tác, hoạt động của Cựu sinh viên Khoa Điện - Điện tử. Ban liên lạc Khoa
xin truyền tải thông tin và thông báo nội dung hoạt động tới toàn thể Cựu sinh viên Khoa như sau:

1. Thống nhất giao cho thường trực BLL Khoa hoàn thiện “Quy chế tổ chức và hoạt động của
Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2015-2020” trên cơ sở quy chế của Ban
liên lạc cựu sinh viên Trường, gửi email xin ý kiến các thành viên Ban LL Khoa, Ban LL các lớp
và ban hành trước 31/12/2015.

2. Khẩn trương kiện toàn Ban liên lạc các lớp cựu sinh viên: Đề nghị các lớp cựu sinh viên của
khoa bầu và gửi danh sách ban liên lạc lớp (3-5 thành viên, có trưởng ban) cùng danh sách cựu
sinh viên của lớp (tự nguyện đồng ý tham gia) về Tiểu ban Nhân sự - Truyền thông của Ban liên
lạc Khoa trước ngày 31/12/2015.

3. Để tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa cựu sinh viên các thế hệ đang cùng công tác tại cùng
một tổ chức, cơ quan. Ban liên lạc Khoa khuyến nghị tại mỗi cơ quan, đơn vị nên cử đại diện và
lập danh sách của các cựu sinh viên GTVT thuộc cơ quan, đơn vị mình, gửi danh sách cho Tiểu
ban Nhân sự - Truyền thông của Ban liên lạc Khoa trước ngày 31/12/2015.

4. Thống nhất chung các hoạt động của Cựu sinh viên Khoa đối với ngày truyền thống 70 năm
Trường  ĐH GTVT (15/11/1945 -15/11/2015) theo kế hoạch như sau:

▪ Các lớp cựu sinh viên khoa sẽ tổ chức hội lớp, giao lưu, gặp mặt và tham gia các hoạt động
chào mừng từ 09/11-15/11/2015 (theo hình thức lựa chọn của từng lớp), gửi thông tin cho BLL
Khoa để biết và phối hợp;

▪ Nhà trường và Ban liên lạc cựu sinh viên Trường sẽ tổ chức “ Lễ tiếp nhận tài trợ của các tập
thể, các nhân và cựu sinh viện nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống trường” vào hồi
15h00 ngày 13/11/2015 (thứ sáu) tại Hội trường ĐHGTVT. Vì vậy Ban LL Khoa vận động các
lớp, các cơ quan/đơn vị, các cựu sinh viên nhiệt tình tham gia và ủng hộ Nhà Trường về mặt vật
chất cũng như tinh thần. Các tập thể và cá nhân tham gia, tài trợ riêng cũng xin thông báo cho Ban
LL Khoa biết để lập danh sách tổng hợp với Nhà trường. Danh sách tài trợ sẽ đươc Ban LL tập
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hợp và gửi thông tin đến tất cả đại diện các lớp, các nhà tài trợ;

▪ Ban LL Khoa và đại diện các lớp sẽ tập trung vào 14h00 ngày 13/11/2015 tại P102/A6,
ĐHGTVT để hội ý đoàn và tham dự buổi lễ “Tiếp nhận tài trợ” của Nhà trường. Đoàn đại biểu
đại diện CSV Khoa sẽ dâng lẵng  hoa và tiền tài trợ chung để chúc mừng nhà trường (mức cụ thể
sẽ tùy theo mức  tài trợ của các lớp, các cựu sinh viên cho quỹ chung của Ban LL Khoa);

▪ Sau buổi “Lễ tài trợ”, Ban liên lạc Khoa tổ chức liên hoan gặp mặt các cựu sinh viên trong
Đoàn đại biểu của Khoa (địa điểm sẽ thông báo khi họp đoàn).;

▪ Nhà trường và Ban LL Trường tổ chức Lễ khánh thành “Cụm Phù Điêu” - Công trình của các
cựu sinh viên ĐH GTVT tặng Trường bắt đầu vào 7h30 ngày 14/11/2015;

▪ Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường và Đón nhận Huân chương độc lập của Chủ tịch
nước bắt đầu vào 8h30 ngày 14/11/2015 tạo Hội trường lớn.

5. Để có thể thực hiện thành công các chương trình hoạt động của Cựu sinh viên Khoa Điện -
Điện tử đã đề ra, ngoài sự tâm huyết, nhiệt tình tham gia của toàn thể các Cựu sinh viên, cũng rất
cần có điều kiện về vật chất, Ban LL Khoa thống nhất kêu gọi sự ủng hộ và tài trợ của các tập thể
lớp và cá nhân Cựu sinh viên cho quỹ hoạt động của Cựu sinh viên khoa. Thông tin và kinh phí tài
trợ xin liên lạc và gửi về đ/c Phan Hồng Minh (trưởng tiểu ban NS-TT, ĐT: 0983 811 827) và đ/c
Trịnh Văn Mỹ (phó tiểu ban vận động, tài trợ, ĐT: 0983402483).

Ban LL Khoa đã nhận được sự quan tâm, tài trợ của một số cá nhân, tập thể cho quỹ của CSV
khoa. Ban LL Khoa xin thông báo và cảm ơn tới các cá nhân và tập thể đã tham gia tài trợ gồm:

1. Anh Nguyễn Hồng Dương, Lớp Cao học Kỹ thuật K15: 2 triệu
2. Anh Lê Chí Hùng, Lớp TTTH K14: 5 triệu
3. Anh Đỗ Mạnh Hùng, Lớp KTVT K33: 5 triệu
4. Anh Lê Huy, Lớp KTVT K35: 1 triệu
5. Anh Nguyễn Cảnh Minh, Lớp TTTH K21: 1 triệu
6. Anh Đỗ Trọng Đại, Lớp Thông tin K26: 5 triệu.
7. Tập thể lớp Thông tin K26: 2 triệu

Với tinh thần “Chúng tôi tự hào về Nhà trường, Nhà trường tự hào về chúng tôi”, Ban
liên lạc rất mong các Cựu sinh viên nhiệt tình tham gia và ủng hộ các hoạt động, đặc biệt là “Chào
mừng 70 năm ngày thành lập Trường”.

Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Điện - Điện tử xin trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:

- Toàn thể các cựu sinh viên Khoa Đ-ĐT
- Ban chủ nhiệm Khoa Đ-ĐT
- Các ủy viên Ban liên lạc Khoa Đ-ĐT
- Trưởng các chuyên ngành CSV
- Lưu Tiểu ban NS-TT

T/M. BLL CỰU SINH VIÊN KHOA Đ-ĐT
TRƯỞNG BAN

Đỗ Trọng Đại


