
 

 

   

                          

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022 

 

THƯ CẢM ƠN 

Kính gửi:  

 - Đảng Ủy, Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

   - Quý Thầy/cô là cựu giảng viên/ giảng viên thỉnh giảng/ giảng viên và cộng tác viên  

              - Các Anh/chị cựu sinh viên/học viên cao học và sinh viên  

              - Các Anh/chị đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan 

   

Hội thảo khoa học “Quản lý đất đai và Bất động sản” được tổ chức ngày 25/06/2022 đã 

thành công tốt đẹp. Hội thảo đã trình bày và thảo luận các vấn đề có liên quan đến quản lý đất 

đai và bất động sản (QLĐĐ&BĐS) dưới nhiều góc nhìn khác nhau với cùng một mục tiêu là tìm 

ra giải pháp tốt hơn cho công tác QLĐĐ&BĐS hiệu quả và bền vững. Hội thảo đã có nhiều ý 

kiến và tham luận có giá trị khoa học và thực tiễn.  

Là đơn vị đào tạo với sứ mệnh là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu 

chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường theo 

đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước, vận dụng tốt, linh hoạt những thành tựu 

khoa học kỹ thuật công nghệ, có khả năng thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, chúng 

tôi luôn cần lắng nghe ý kiến đóng góp từ cơ sở, nơi mà các kiến thức đào tạo của chúng tôi 

được vận dụng. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để chúng tôi tiếp tục cập nhật, điều chỉnh chương 

trình đào tạo đáp ứng với nhu cầu xã hội.  

Thay mặt Khoa, Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn toàn thể quý Thầy/cô, Anh/ chị cựu 

sinh viên, đại diện cho các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức báo đài, các học viên cao học 

và sinh viên đã góp phần cho sự thành công của Hội thảo. Trân trọng. 

 

 

TM.BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 

    P. Trưởng Khoa phụ trách 

                    

ThS. Lê Ngọc Lãm  

              (Đã ký) 
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