
 

 

 
 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 

KHOA NÔNG HỌC 
 

 

THƯ TRI ÂN 
 

        Kính gửi: Quý Thầy/Cô nguyên là cán bộ giảng viên của Khoa 

            Quý Anh/Chị/Em cựu sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh qua các thế hệ 

           Quý Thầy/Cô Khoa Nông học 

 Thấm thoát đã 66 năm (1955 – 2021) hình thành, phát triển và hội nhập, Khoa Nông 

học – Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã để lại cho các thế hệ cán bộ, giảng 

viên và sinh viên những trang sử rất tự hào và đáng ghi nhận. Kể từ khi được thành lập, Khoa 

Nông học đã từng bước trưởng thành và đào tạo được hàng vạn kỹ sư, hàng trăm thạc sỹ và tiến 

sỹ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho chiến lược phát triển nông nghiệp của miền Nam 

nói riêng, đất nước nói chung. Trong những năm tới đây, Khoa Nông học sẽ tiếp tục nỗ lực và 

phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nhằm đáp ứng những yêu cầu và kỳ vọng của xã hội, 

đóng góp thiết thực vào công cuộc hiện đại hóa ngành nông nghiệp của đất nước. 

 Để có được những thành tựu đó, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những đóng góp to 

lớn của tất cả các thế hệ cán bộ viên chức, thầy cô, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của 

Khoa cùng với sự ủng hộ về mọi mặt của các cơ quan trong và ngoài nước. 

 Hằng năm ngày 19.11, Khoa Nông học tổ chức ngày họp mặt truyền thống thành lập 

Khoa nhằm tri ân các thế hệ Thầy/Cô đã góp phần xây dựng và phát triển Khoa. Đây cũng là 

dịp các thế hệ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và quý Thầy Cô gặp mặt ôn lại những kỷ 

niệm một thời đã công tác, học tập và rèn luyện tại Khoa. Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch 

bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Khoa không thể tổ chức lễ kỷ niệm thành lập Khoa cũng 

như kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhằm bảo đảm quy định phòng chống dịch. 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Khoa và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Nông học, 

chúng tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các thế hệ thầy cô, sinh viên, học viên 

và nghiên cứu sinh đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Khoa. Kính chúc quý 

Thầy/Cô, Anh/Chị/Em cùng gia đình sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. 

  TRƯỞNG KHOA 
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