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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM  BẮC GIANG 

      KHOA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG                       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       Bắc giang, ngày 24 tháng 10 năm 2019 
 

THÔNG BÁO LẦN 1 

Kế hoạch tổ chức Gặp mặt các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và học viên 

cao học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 

(1959 – 2019) 

Để công tác chuẩn bị cho buổi gặp mặt các thế hệ Thầy và Trò nhân dịp kỷ niệm 

25 năm thành lập Khoa, 60 năm thành lập Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 

được đông đủ và chu đáo. Khoa Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo đến 

các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và học viên khoa Tài nguyên và Môi 

trường nội dung liên quan đến công tác tổ chức như sau: 

1. Thời gian, địa điểm và chương trình thực hiện 

- Thời gian: Ngày 16, 17/11/2019 (Thứ 7 và Chủ nhật) 

- Địa điểm: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 

- Chương trình thực hiện: 

Thứ 7, ngày 16/11/ 2019: Gặp mặt các thế hệ Thầy và trò 

09h00-11h00 
Đón tiếp đại biểu và các thế hệ sinh viên (Văn phòng Khoa Tài 

nguyên và Môi trường – Tầng 1, nhà B5). 

13h00-13h30 
Đón tiếp đại biểu và các thế hệ sinh viên (Phòng 106, 107 – Tầng 1, 

nhà B5). 

13h30-14h30 Trưng bày ảnh 25 năm – Dấu ấn một chặng đường. 

14h30-16h30 

- Văn nghệ chào mừng. 

- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 

- Diễn văn kỷ niệm của Trưởng khoa. 

- Lãnh đạo Nhà trường phát biểu. 

- Phát biểu chúc mừng của đại diện sinh viên, cựu sinh viên. 

- Giao lưu các thế hệ Thầy và Trò Khoa Tài nguyên và Môi trường. 

- Bế mạc, chụp ảnh lưu niệm. 

16h30-19h00 Dự tiệc thân mật (Khu vực tiền sảnh Hội trường B5). 

19h00-22h00 

Tham dự Chương trình Nghệ thuật “GALA – Đêm hội giao lưu 

Thầy và trò” Kỷ niệm ngày truyền thống 60 năm Trường Đại học 

Nông – Lâm Bắc Giang (Sân khấu ngoài trời). 

Chủ nhật, ngày 17/11/2019: Theo kế hoạch gặp mặt riêng của các lớp 



2 

 

 

2. Đăng ký số lượng thành viên tham gia và gửi ảnh kỷ yếu 

 - Để đảm bảo cho công tác tổ chức và đón tiếp các thế hệ cựu sinh viên được 

chu đáo Ban tổ chức đã thiết kế mẫu đăng ký số lượng thành viên các lớp về tham dự 

Lễ kỷ niệm gửi trên trang zalo của Ban Liên lạc. Đề nghị Ban cán sự (hoặc đại diện 

liên lạc) của các lớp hoàn thành bản đăng ký (theo mẫu đã gửi cho các lớp trên Zalo 

của Ban Liên lạc) gửi về cho Tiểu ban truyền thông – Kết nối để tổng hợp. 

- Thời hạn các lớp gửi danh sách đăng ký số thành viên tham dự: 

+ Lần 1: Chậm nhất 25/10/2019; 

+ Lần 2: Chậm nhất ngày 31/10/2019 (nếu có phát sinh số thành viên tham dự). 

- Bản đăng ký danh sách thành viên tham dự và ảnh của tập thể lớp để làm kỷ 

yếu gửi về địa chỉ Email của Khoa: khoatnmt@bafu.edu.vn 

3. Trang phục đồng phục  

 Ban tổ chức đã thiết kế mẫu áo đồng phục thống nhất chung cho toàn bộ các lớp 

về dự và gửi trên trang Zalo của Ban Liên lạc. Các lớp chủ động kết nối để đặt mua áo 

cho tập thể lớp mình (có danh sách thông tin về tên các lớp đính kèm). 

 Khuyến khích đại biểu là học sinh, sinh viên và học viên các thế hệ sẽ mặc áo 

đồng phục trong Chương trình gặp mặt các thế hệ Thầy và Trò Khoa Tài nguyên và 

Môi trường (Buổi chiều Thứ 7, ngày 16/11/2019). 

4. Kinh phí ủng hộ, tài trợ 

 - Khoa Tài nguyên và Môi trường trân trọng mọi sự ủng hộ, tài trợ về vật chất 

và tinh thần của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và học viên cao học 

đã từng công tác và học tập tại Khoa kể từ ngày thành lập. 

- Trường hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ, tài trợ Nhà trường, Khoa bằng hiện 

vật hoặc công trình cảnh quan thì có thể thống nhất với ban tổ chức về kinh phí và 

cách thức để phối hợp tổ chức thực hiện. 

- Địa chỉ liên hệ ủng hộ, tài trợ kinh phí: Khoa Tài nguyên và Môi trường, 

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. 

+ Điện thoại cơ quan: 02043 674 522;  Di động: 0977 534 122. 

 + Tài khoản ngân hàng: 7610111348004 tại Ngân hàng MBBank Chi nhánh 

Bắc Giang. 

 + Tên chủ tài khoản: Bà Bùi Thị Thơm: Trợ lý Văn phòng Khoa. 

 + Nội dung chuyển tiền: Ghi rõ thông tin cá nhân (họ và tên, lớp) hoặc tập thể 

ủng hộ, tài trợ nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường. 
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Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 

 Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (xã 

Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); Điện thoại: (0204) 3674522; Email: 

khoatnmt@bafu.edu.vn ; Website: tnmt.bafu.edu.vn 

 Hoặc liên hệ trực tiếp với Ban chủ nhiệm Khoa:  

- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Bài         ;     Điện thoại:  0915 538 066 

- Phó trưởng khoa: TS. Khương Mạnh Hà ;     Điện thoại:  0914 257 747 

Ban chủ nhiệm Khoa Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự tham gia 

của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và học viên cao học để buổi Gặp 

mặt được tổ chức thành công./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Cán bộ, viên chức trong Khoa (để t/h); 

- Đại diện BLL các lớp (để p/h); 

- Lưu VP. 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

TS. Nguyễn Văn Bài 
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