
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                   Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc 
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            

  
Số: 1994/TB-ĐHNL              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 10 năm  2010 

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị 
V/v thông báo kết luận của Hiệu trưởng về một số nội dung có liên quan đến Lễ kỷ niệm 

55 năm ngày thành lập Trường.  

Ngày 11/10/2010, Hiệu trưởng đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo tổ chức Lễ Kỷ 
niệm 55 năm ngày thành lập Trường, nay Hiệu trưởng thông báo kết luận về một số nội 
dung có liên quan như sau: 

1.Quà của Trường dự kiến 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng), gồm: 
-Kỷ yếu 55 năm thành lập Trường; 
-Đĩa CD; 
-Quà lưu niệm. 
-Tuyển tập: “Vài suy nghĩ về phát triển nông nghiệp Việt Nam trong thế kỷ 21” (của 

Nhóm tác giả nguyên là cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của Trường 
qua các giai đoạn). Số lượng in chỉ 1.200 quyển. 

2. Thủ trưởng các đơn vị đăng ký số lượng khách mời, thư mời và quà tặng của 
Trường. Đề nghị gửi về Phòng Hành chính hạn chót là ngày 12/10/2010. 

3.Về tài chính: các đơn vị vận động kinh phí ủng hộ được để lại đơn vị để sử dụng 
phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động có liên quan ở đơn vị và đóng góp một phần kinh 
phí cho Trường để chi cho các hoạt động chung và làm quà tặng (dựa trên cơ sở số lượng 
quà tặng mà các đơn vị yêu cầu). Mức kinh phí cụ thể các đơn vị đóng góp cho Trường sẽ 
có thông báo sau. 

4.Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình thu chi tài chính vận động được với 
Phòng Kế hoạch – Tài chính Trường lần thứ 1 vào ngày 08/11/2010 và lần thứ 2 vào thời 
điểm sau khi tổ chức Lễ. 

Trân trọng thông báo. 
HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 
 
 

TS. Trịnh Trường Giang 
              

 
 
 
Nơi nhận: 
-Như trên để thực hiện; 
-Lưu: PHC. 

 


