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THƯ NGỎ
V/v: Tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Khoa Công nghệ Thông Tin (2001 - 2015)
và 60 năm ngày thành lập trường
Kính gửi:

Anh/Chị cựu sinh viên các khóa

Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập
vào tháng 4 năm 2001. Trong quá trình 15 năm hình thành và phát triển, Khoa Công nghệ Thông tin đã
đạt được nhiều thành quả trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất
lượng cao cũng nhưtiếp cận trình độ tiên tiến trong cả nước và trong khu vực. Khoa Công nghệ Thông
tin Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên trong cả nước đi theo định hướng
nguồn mở, đào tạo chuyên sâu về Java và các công nghệ trên nền tảng của Java. Cho đến nay đã có hàng
ngàn sinh viên tốt nghiệp, trưởng thànhgóp sức mình mang lại phồn vinh cho đất nước.
Hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập khoa, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành
lập trường (1955-2015) và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015, ngày 19 tháng 11 năm
2015, Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức buổi họp mặt thân mật nhằm mục đích: họp mặt những đồng
môn, đồng nghiệp đã từng học tập và công tác ở khoa; trao đổi những kinh nghiệm công tác và cuộc
sống; chung sức xây dựng và phát triển khoa, xứng đáng là khoa Công nghệ Thông tin hàng đầu trong
lĩnh vực nguồn mở phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa nước nhà.
Trên chặng đường gần 15 năm qua, những người con của khoa không chỉ thể hiện tài năng mà
còn luôn giữ vững truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", luôn hướng về mái trường với niềm tự hào
và tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai. Ban tổ chức buổi họp mặt kêu gọi các Anh/Chị cựu sinh
viên các khóa hãy chung tay hướng về ngày họp mặt đầy ý nghĩa này. Niềm vui sẽ được nhân lên, khi
khoa nhận được những góp ý trao đổi, cũng như những tấm lòng chân tình hỗ trợ về vật chất cho ngày
hội và mong được đón tiếp tại ngôi trường thân yêu của chúng ta.
Những đóng góp ý kiến cũng như sự hỗ trợ của các Anh/Chị cựu sinh viên vui lòng gửi về:
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