
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 PHÒNG ĐÀO TẠO 

Số:        /TB-ĐT 
   

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2020 

 
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KÝ SỔ BẰNG TỐT NGHIỆP 

(Theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 4694/QĐ-ĐHNL-ĐT và số 4706/ QĐ-ĐHNL-ĐT 

ngày 31/12/2019) 
 

Địa điểm: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 

 
 Khoa/Bộ môn 

Số lượng 

 sinh viên 

Thời gian ký sổ  

bằng tốt nghiệp 

Ngày ký sổ  

bằng tốt nghiệp 

Thời gian/ngày trao 

 bằng tốt nghiệp 

Cơ khí Công nghệ 60 
08g00 – 09g00 

07/04/2020 
13 giờ 30 

Ngày 07/04/2020 

Công nghệ hóa học 24 

Kinh tế 109 09g00 – 10g00 

Lâm nghiệp 45 10g00 – 10g15 

Môi trường và Tài nguyên 114 08g00 – 09g00 

Nông học 85 09g00 – 09g45 

Chăn nuôi thú y 167 08g00 – 09g15 

10/04/2020 
13 giờ 30 

Ngày 10/04/2020 

Ngoại ngữ - Sư phạm  52 08g00 – 08g30 

Quản lý đất đai và BĐS 48 
08g30 – 09g00 

Công nghệ sinh học 28 

Công nghệ thông tin 14 

09g00 – 09g45 Công nghệ thực phẩm 35 

Thủy sản 30 

Lưu ý: 

- Sinh viên đến Phòng Đào tạo ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn 

mặc lịch sự, không nhờ người khác ký thay và mang theo đầy đủ thủ tục bao gồm: phiếu 

thanh toán tài sản (chỉ những sinh viên có tên trong danh sách còn nợ như đã thông báo), 

chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước. (Số vào sổ: sinh viên xem tại Quyết định công nhận 

tốt nghiệp số 4694/QĐ-ĐHNL-ĐT và số 4706/ QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 31/12/2019 trên trang 

www.pdt.hcmuaf.edu.vn/) 

-  Sinh viên không dự lễ trao bằng tốt nghiệp thì không ký sổ văn bằng theo kế hoạch 

trên.  

-  Sinh viên có mặt ký vào sổ văn bằng thì sẽ tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp. 

-  Những sinh viên không tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp vui lòng đến Phòng Đào tạo 

nhận bằng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần sau ngày 10/04/2020 (trừ ngày lễ, tết và ngày 

nghỉ theo quy định). 

Trân trọng thông báo./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Khoa/BM;  
- TT.HTSV&QHDN; 
- P.CTSV;    
- Lưu P.ĐT.   

     

 

 

 

P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

ThS. TRẦN QUỐC VIỆT 

 

 
 

 

  

http://www.pdt.hcmuaf.edu.vn/


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

Số:        /TB-ĐT 
   

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KÝ SỔ BẰNG TỐT NGHIỆP 
(Đối với những sinh viên học tại Phận hiệu Ninh Thuận) 

 (Theo Quyết định tốt nghiệp số 4694/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 31/12/2019) 
 

Địa điểm: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại Ninh Thuận. 
   

STT  Khoa 
Số lượng 

sinh viên 
Thời gian 

1 Chăn nuôi Thú y 12 

08h00 – 08h30 

ngày 14/03/2020 

2 Kinh tế 7 

3 Môi trường và tài nguyên 7 

4 Nông học 6 

5 Tủy sản 2 

6 QLĐĐ&BĐS 5 

Tổng 39 

Lưu ý: 

- Sinh viên đến Phân hiệu ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch 

sự, không nhờ người khác ký thay và mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản (chỉ 

những sinh viên có tên trong danh sách còn nợ như đã thông báo), chứng minh nhân dân. (Số vào 

sổ: sinh viên xem tại Quyết định công nhận tốt nghiệp số 4694/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 31/12/2019 

trên trang www.pdt.hcmuaf.edu.vn/) 

          -   Sinh viên không dự lễ trao bằng tốt nghiệp thì không ký sổ văn bằng theo kế hoạch trên.  

-  Những sinh viên không tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp vui lòng đến phòng Đào tạo – 

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM nhận bằng vào thứ 2,thứ 4 và thứ 6 hàng tuần sau ngày 

30/08/2019 (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định). 

-  Lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức vào lúc 9h00: ngày 14/03/2020 tại Phân hiệu Ninh 

Thuận. 

 

 

Nơi nhận: 

- Khoa/Bộ môn; 
- PHNT;  
- TT.HTSV&QHDN; 
- P.CTSV;    
- Lưu P.ĐT.    

    

 

 

 

P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

    ThS. TRẦN QUỐC VIỆT 

 

 
 

 

 

http://www.pdt.hcmuaf.edu.vn/

