CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2014-1015
Căn cứ kế họach của Khoa CNTY v/v tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm
thành lập Khoa CNTY và trường ĐHNL TP HCM (1955-2015), thay mặt Ban liên lạc cựu
SV khoa CNTY (ĐHNL TPHCM), Ban điều hành nhiệm kỳ 2014-1016, chúng tôi trân
trọng kêu gọi sự hưởng ứng tích cực và đông đảo của cựu SV trong các chương trình
sau đây:
1/ Đóng góp gây Quỹ Khuyến học và Hỗ trợ phát triển phòng thí nghiệm tại khoa
CNTY. Số Tài khoản của Ban liên lạc: ĐẶNG THỊ KIM THU, TK: 3141 0001 860231
NH BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triễn VN) chi nhánh Đông Sài gòn
Hội sở chính: 33 Nguyễn Văn Bá.Thủ Đức.TPCM
2/ Mỗi Lớp phấn đấu viết 2-4 trang đăng tải trong Kỷ yếu 60 năm Ngày thành lập
Khoa. Tổ liên lạc (lớp) vận động cựu SV tham dự Ngày họp mặt được tổ chức vào
19/11/2015.
Bài viết xin gởi về email kcnty@hcmuaf.edu.vn , hoặc
lqthong@hcmuaf.edu.vn . Điện thoại: 08. 38961711 hoặc 0919625645.
Hạn chót nhận bài: 31/08/2015.
3/ Tham gia Hội nghị khoa học chuyên đề CNTY được tổ chức vào tháng 8/2015
với các bài viết về nghiên cứu khoa học (nếu có), về các kinh nghiệm thực tế trong tổ
chức bồi dưỡng trình độ chuyên môn CNTY sau khi tốt nghiệp ĐH, trong quản lý dịch
bệnh và an toàn sinh học, trong quản lý trại chăn nuôi, trong kiểm dịch động vật, và
trong chẩn đoán bệnh/ trị bệnh. Hạn chót nhận bài 10/07/2015
4/ Tham gia Ngày hội nghề nghiệp CNTY tổ chức vào tháng 3/2015.
5/ Đóng góp Quỹ tương trợ tùy theo trường hợp mà Ban Điều hành sẽ thông báo trên
website.
Dự kiến năm 2015-2016
1/ Tiếp tục đóng góp gây Quỹ khuyến học và hỗ trợ phát triển PTN
2/ Quỹ tương trợ tùy theo trường hợp mà Ban Điều hành sẽ thông báo trên website.
TM. Ban Điều hành của Ban liên lạc cựu SV 2014-2016
Nguyễn Ngọc Tuân, mobile 0918204486
Email: nntttd@gmail.com hoặc nntuancnty@gmail.com

