
ĐIỀU LỆ  
HỘI CỰU GIẢNG VIÊN-SINH VIÊN KHOA THỦY SẢN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM  
 

CHƯƠNG I:  ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

ĐIỀU 1: Tên gọi  
  Hội lấy tên là: Hội Cựu giảng viên -sinh viên Khoa Thủy Sản, Trường Đại học 
Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (ở đây viết tắt là Hội CGV-SV). 
ĐIỀU 2: Mục đích, tôn chỉ  
 Hội CGV-SV là một hình thức liên kết xã hội, tự nguyện và phi lợi nhuận của 
những cựu giảng viên và sinh viên đã giảng dạy và học tập tại Khoa Thủy Sản 
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.   
             Hội được thành lập nhằm mục đích tập hợp và vận động các cựu giảng viên 
và sinh viên tham gia các hoạt động truyền thống, đoàn kết tương trợ, chăm lo đời 
sống, thăm hỏi động viên, giúp đỡ lẫn nhau và góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp 
tác nhằm hỗ trợ Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 
hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
phục vụ phát triển thủy sản Việt Nam.  
 

CHƯƠNG II:  NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI 
ĐIỀU 3: Nguyên tắc hoạt động  
  - Tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính;  

             - Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật; 
             - Bình đẳng với mọi hội viên. 
ĐIỀU 4: Nhiệm vụ và quyền hạn 

Hội CGV-SV Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí 
Minh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:  
  1. Tổ chức các hoạt động nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa giảng viên và 
sinh viên đã và đang giảng dạy và theo học tại Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông 
Lâm Thành phố Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức như họp mặt truyền thống, giúp 
đỡ sinh viên nghèo hiếu học và học giỏi, giao lưu.   
  2. Tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin về các tiến bộ khoa học công nghệ 
trong từng ngành chuyên môn; phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật giữa Khoa Thủy Sản và các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.  
  3. Vận động tương trợ nhau trong đời sống, học tập, công tác và sản xuất 
kinh doanh.  

4. Tuyên truyền mục đích của Hội, đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối 
nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.   
             5. Được gây quỹ Hội trên cơ sở đóng góp tự nguyện của hội viên và các 
nguồn thu từ hoạt động dịch vụ (nếu có) để tự trang trải về kinh phí hoạt động.  
 



CHƯƠNG III:  HỘI VIÊN 

ĐIỀU 5:  Hội viên   
            Hội viên của Hội CGV-SV là tất cả giảng viên đã giảng dạy và sinh viên đã 
được đào tạo tại Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí 
Minh, tán thành Điều lệ Hội, đều có thể ghi tên vào Hội CGV-SV. 
            Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, nếu có nguyện vọng hoặc có thành 
tích đóng góp cho Hội có thể được xem xét trở thành hội viên danh dự của Hội CGV-
SV.  
ĐIỀU 6: Nghĩa vụ của Hội viên 
             - Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ và các qui định của Hội. 
             - Tích cực tham gia các hoạt động của Hội. 
             - Nhiệt tình đóng góp kinh phí hoặc các khoản khác phục vụ cho các hoạt 
động Hội (nếu được yêu cầu).      
ĐIỀU 7: Quyền của Hội viên 

  - Được tham gia mọi hoạt động do Hội tổ chức; được cung cấp kịp thời các 
thông tin cần thiết; 
   - Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng, phương hướng và chương 
trình công tác của Hội; 
   - Được Hội giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động trao đổi 
thông tin khoa học và tiến bộ kỹ thuật, nâng cao kiến thức, tiếp nhận những thành 
quả nghiên cứu vào sản xuất;  
              - Được Hội tương trợ giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất khi cần thiết; 
              - Được quyền biểu quyết, ứng cử, đề cử và bầu cử người vào Ban đại diện 
của Hội.  

  - Hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức trừ các 
quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.  

 

CHƯƠNG IV:  TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI 
ĐIỀU 8: Bộ máy quản lý và điều hành Hội 
             - Hội nghị toàn thể hội viên; 
             - Ban đại diện;  
             - Chủ tịch và Phó chủ tịch;  
             - Ủy viên phụ trách các Tiểu ban.  
ĐIỀU 9: Ban đại diện 

Số lượng và thành viên Ban đại diện (BĐD) Hội CGV-SV là 17 (mười bảy) do 
Hội nghị toàn thể CGV-SV thông qua và bầu chọn. Nhiệm kỳ của BĐD là 2 (hai) năm. 

BĐD có nhiệm vụ đề ra các hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động này 
theo đúng mục đích và tôn chỉ của Hội. BĐD chịu trách nhiệm trước Hội về việc chi 
tiêu và quản lý tài chính của Hội.  BĐD có nhiệm vụ đề cử thành viên tham gia Hội 
đồng Khoa Thủy Sản Mở rộng (nếu có yêu cầu). 
 BĐD Hội CGV-SV sẽ bầu: 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và Uỷ viên phụ trách các 
Tiểu ban. BĐD họp ít nhất 6 tháng 1 lần.  



CHƯƠNG V:  TÀI CHÍNH CỦA HỘI 
ĐIỀU 10: Tài chính của Hội  
 1. Tài chính của Hội CGV-SV được xây dựng từ các nguồn sau:  
 - Do các hội viên tự nguyện đóng góp; 
 - Tiền và hiện vật của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tặng.  

2. BĐD sẽ thông báo tình hình và nhu cầu tài chính phục vụ cho các hoạt 
động hằng năm của Hội để kêu gọi hội viên đóng góp trước phiên họp thường niên. 

Tài chính của Hội CGV-SV phải được sử dụng đúng theo các hoạt động đã 
được BĐD thông qua. Việc sử dụng tài chính được thực hiện một cách công khai và 
minh bạch, được sự giám sát của tập thể, và được báo cáo công khai trước hội viên 
tại Hội nghị toàn thể hàng năm. 

 

CHƯƠNG VI:  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 
ĐIỀU 11 : Khen thưởng 

 Những hội viên có nhiều thành tích trong công tác Hội và trong hoạt động 
phục vụ xã hội sẽ được BĐD Hội CGV-SV xét chọn và đề nghị Lãnh đạo Khoa Thủy 
sản hoặc cấp trên động viên khen thưởng kịp thời về tinh thần và vật chất.  
ĐIỀU 12 : Kỷ luật 
 Những hội viên vi phạm điều lệ Hội, làm tổn thương đến danh dự của Hội sẽ 
bị BĐD Hội CGV-SV xét cho ra khỏi Hội. Hội viên bị khai trừ khi có 2/3 thành viên 
BĐD tán thành. 
 

CHƯƠNG VII:  GIẢI THỂ HỘI 
ĐIỀU 13: Giải thể Hội  
                Hội chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: 
                   1. Hội tự nguyện giải thể theo Nghị quyết của 2/3 tổng số hội viên trở lên. 
                   2. Khi giải thể, Hội viên thống nhất chỉ định BĐD thanh lý tài sản (nếu có) 
và báo cáo kết quả thanh lý cũng như số liệu tồn quỹ cho hội viên. 
 

CHƯƠNG VIII:  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
ĐIỀU 14: Hiệu lực thi hành 

Điều lệ này có 8 chương, 15 điều, đã được Hội nghị toàn thể hội viên Hội 
CGV-SV thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2011. 
ĐIỀU 15: Sửa đổi, bổ sung  

Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được Hội nghị toàn thể hội viên nhất trí 
thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 
                        TP.HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2011  

                                 TM. Ban ĐD Hội Cựu GV-SV Khoa Thủy Sản  
                                                                                  Chủ Tịch 


