BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA QLĐĐ&BĐS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2022

THƯ CẢM ƠN
Kính gửi:
- Các Anh/Chị cựu sinh viên, học viên khoa Quản lý đất đai & Bất động sản
- Các Anh/Chị đại diện các Doanh nghiệp, Công ty, Tập đoàn và Cá nhân.

Họp mặt truyền thống khoa Quản lý đất đai và Bất động sản và trao học bổng
hiếu học được tổ chức ngày 19/11/2022 đã thành công tốt đẹp. Buổi họp mặt là dịp
để học trò ghi nhớ sâu sắc, gửi lòng thành kính biết ơn đến Thầy/Cô, những người
lái đò âm thầm, lặng lẽ đưa nhiều thế hệ sinh viên đến bến bờ thành công. Hướng
đến ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11 với tinh thần tôn sư trọng đạo tốt
đẹp của người Việt Nam, sinh viên, cựu sinh viên, học viên Khoa thực hiện truyền
thống thế hệ đi trước luôn dìu dắt, quan tâm giúp đỡ các thế hệ sau trong chuyên
môn, công tác và trong cuộc sống thể hiện qua những suất “Học bổng hiếu học”
hàng năm được trao cho những sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.
Thay mặt ban tổ chức, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản xin chân thành
cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp ủng hộ quí báu của các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ
cho quỹ học bổng và xây dựng phát triển Khoa. Đây sẽ là nguồn động viên to lớn cho
các em sinh viên trong việc tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ sinh viên
Quản Lý Đất Đai trường đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
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