ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tp. HCM
KHOA NÔNG HỌC

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

Số: …………………
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2008.

QUYẾT ĐỊNH
(v/v phân công giáo viên phụ trách môn Thực tập giáo trình 1 và 2)
- Căn cứ Điều 41 Điều lệ trường Đại học ban hành theo quyết định số 153/2003/QĐTTg ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Thủ tướng Chính Phủ.
- Căn cứ Quyết định số 607/QĐ- ĐHNL-TCHC ngày 04 tháng 05 năm 2007 của Hiệu
trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM v/v bổ nhiệm cán bộ quản lý.
- Theo đề xuất của Nhóm thực hiện dự án Giáo dục Đại học Việt Nam – Hà Lan, trên
cơ sở trao đổi ý kiến với trưởng bộ môn có liên quan.

TRƯỞNG KHOA NÔNG HỌC QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phân công ThS. Phạm Hữu Nguyên, giảng viên Bộ môn Cây lương thực – Rau –
Hoa - Quả, phụ trách môn học Thực tập giáo trình 1 và thực tập giáo trình 2 trong chương
trình đào tạo đại học ngành Nông học và Bảo vệ thực vật.
Điều 2: ThS. Phạm Hữu Nguyên có trách nhiệm phối hợp với nhóm dự án để hoàn chỉnh
đề cương môn học theo đúng quy định; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện môn học theo
đề cương đã được thống nhất và chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban chủ nhiệm Khoa về
nội dung, phương pháp và chất lượng môn học.
Điều 3: ThS. Phạm Hữu Nguyên được hưởng các chế độ liên quan đến môn học được
phân công theo quy định hiện hành.
Điều 4: ThS. Phạm Hữu Nguyên, Bộ môn Cây lương thực – Rau – Hoa - Quả, Văn phòng
Khoa có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
TRƯỞNG KHOA

TS. Trần Tấn Việt
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