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THƯ NGỎ
V/v. Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Khoa Lâm Nghiệp
Kính gửi: Qúy Anh Chị (cựu) Sinh viên, Học viên, Nghiên cứu sinh
Thay mặt tập thể Giảng viên, Cán bộ viên chức khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nông
Lâm Tp. Hồ Chí Minh, kính gửi đến Quý Anh Chị (cựu) Sinh viên, Học viên, Nghiên cứu sinh
lời chúc sức khỏe và thành công.
Khoa Lâm nghiệp được thành lập năm 1955 trực thuộc trường Quốc gia Nông Lâm Mục
Bảo Lộc. Trải qua quá trình thay đổi và phát triển, từ năm 1985 đến nay khoa Lâm nghiệp trực
thuộc trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Lâm nghiệp ngày nay được sát nhập
từ 3 khoa: Khoa Lâm nghiệp của trường Đại học Nông Nghiệp 4, khoa Lâm học và khoa Công
nghiệp rừng của trường Cao đẳng Lâm nghiệp Ðồng Nai. Khoa Lâm nghiệp đã có lịch sử 60
năm xây dựng và phát triển, đào tạo hàng ngàn cán bộ ở trình độ đại học và sau đại học cho các
tỉnh phía Nam. Trong quá trình 60 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, khoa Lâm nghiệp đã
đào tạo biết bao thế hệ học viên, sinh viên góp phần xây dựng xã hội và đất nước phục vụ cho
yêu cầu Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa phát triển bền vững trong lâm nghiệp. Hiện nay,
khoa Lâm nghiệp đào tạo 2 ngành bậc đại học: Ngành Lâm nghiệp (Lâm nghiệp, Quản lý tài
nguyên rừng, Nông lâm kết hợp, Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp), Công nghệ chế biến lâm sản
(Chế biến lâm sản, Công nghệ giấy và bột giấy, Thiết kế đồ gỗ nội thất); đào tạo Thạc sĩ 2
chuyên ngành (Lâm học và Công nghệ Chế biến lâm sản); đào tạo Tiến sĩ 2 chuyên ngành (Kỹ
thuật Lâm sinh và Kỹ thuật Chế biến lâm sản).
Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 60 năm ngày thành lập trường đại học Nông
Lâm thành phố Hồ Chí Minh (1955- 2015), Khoa sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm khoa
Lâm nghiệp và 30 năm sát nhập trường Cao đẳng Lâm nghiệp Đồng Nai vào ngày 19 tháng 11
năm 2015, nhằm tạo cơ hội cho các thế hệ Thầy, Trò cũng như quý cơ quan, doanh nghiệp trao
đổi thông tin, gặp gỡ giao lưu, trao học bổng cho sinh viên. Nhân dịp này, Ban tổ chức lễ kỷ
niệm kêu gọi Quý Anh Chị (cựu) Sinh viên, Học viên, Nghiên cứu sinh hãy chung tay hướng
về ngày họp mặt đầy ý nghĩa này. Niềm vui sẽ được nhân lên khi nhận được các góp ý trao đổi,
cũng như những tấm lòng chân tình hỗ trợ về vật chất cho ngày hội.
Những đóng góp ý kiến cũng như sự hỗ trợ về vật chất của các cá nhân và tập thể vui
lòng gởi về:
BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP KHOA LÂM NGHIỆP
Điện thoại: 08.38975453;
Email: kln@hcmuaf.edu.vn
Đia chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Trân trọng kính chào.
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
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PGS. TS. PHẠM NGỌC NAM
ĐT. 0909 77 07 36

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
Thầy PT Hùng- 0919001216;
Thầy BV Hải- 0918204910;
Cô HTT Hương- 0909225240;

Thầy NV Thêm- 0918204950;
Thầy VN Nam- 0913848419;
Thầy PT Diễn- 0903707769;

